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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007438-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONCEICAO TALON (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1007438-78/2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Patrícia Conceição Talon. Ré: Distribuidora de Energia S/A – Energisa Mato 

Grosso. Vistos, etc. PATRÍCIA CONCEIÇÃO TALON, com qualificação nos 

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

Inexistência de Relação Contratual” em desfavor DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A – ENERGISA MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 

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

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

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

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

Processo Civil: a) elucidando os fatos, eis que a narrativa dos autos 

encontra-se confusa; especialmente, no que tange a correlação entre o 

presente feito e o de nº3838-03.2016.811.0003 (Código – 822620), nos 

termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil; b) 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 c/c os art. 321 e 485, inciso I, do CPC e 

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

88/2014/CGJ; c) carreando documentos legíveis, eis que os de (fl.15 e 

fls.20/21) não o são, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 02 de outubro de 2017. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444252 Nr: 12921-53.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495/A MT, ANDRE COSTA FERRAZ - 

OAB:271481-A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA no cumprimento de sentença 

BANCO DO BRASIL S/A 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.: 713277 Nr: 8387-95.2012.811.0003

 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: HELIO PERES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS 

LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 5296, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-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$ 257,60 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,30 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 42,16 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 3 de 444



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.: 716044 Nr: 11394-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRILA FRANÇA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO 

ITAUCARD S/A, BANCO ITAUCRED S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-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$ 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.: 726456 Nr: 7391-63.2013.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO CARDOSO DA SILVA - ME, 

SILVANO CARDOZO DA SILVA, CLEIDE PEREIRA BRAVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARK DE FREITAS 

- OAB:15.143/MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15.696 OAB/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$ 287,58 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.: 732561 Nr: 12754-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR PAIVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC BRASIL - SERVICO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOSA 

- OAB:14573, SILVIO LUIS SILVA DE MOURA LEITE - OAB:8.956

 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.: 747694 Nr: 6564-18.2014.811.0003

 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: EDUARDO RODRIGUES FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, RAFAEL RODRIGUES 

SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JR. - OAB:5959/MT, JULIANA COPETTI - OAB:OAB/MT 

15.746-B, TATIANI PINTO DE LARA - OAB:19.497-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$ 345,34 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 
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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.: 755641 Nr: 10663-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKSF, CECFS, ALECSANDRA MARADO DO CARMO 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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$ 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.: 761808 Nr: 14406-49.2014.811.0003

 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: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19.872, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JR. - OAB:5959/MT, JULIANA COPETTI - OAB:OAB/MT 

15.746-B, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363, 

TATIANI PINTO DE LARA - OAB:19.497-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$ 363,90 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.: 289241 Nr: 3690-80.2002.811.0003

 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: EDSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIARA MANIA MALAQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:OAB/MT12605

 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.: 435687 Nr: 4355-18.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, 

IVONETE MARRAFON, NAIR RIBEIRO BEZERRA DA SILVA

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:19.176, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

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

PARTE REQUERIDA Sra. NAIR RIBEIRO BEZERRA DA SILVA para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no 

valor de R$ 479,46 e Taxa Judiciária no valor R$ 148,98 ao FUNAJURIS, e 

o valor de R$ 152,86 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 

“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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 5 de 444



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.: 425528 Nr: 7671-73.2009.811.0003

 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): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 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.: 805483 Nr: 16479-57.2015.811.0003

 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: IDALINO BASTEZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-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$ 2.204,60 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 2.250,00 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.: 812734 Nr: 410-13.2016.811.0003

 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: EDMAR NUNES DE OLIVEIRA

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 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.: 785176 Nr: 8257-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANY SANTOS FERREIRA, ISABELA SANTOS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/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 (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, 
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bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794290 Nr: 12047-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218068/SP, HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E 

NAVARRO - OAB:164.388 SP, JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627

 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$ 425,59 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 471,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$152,86 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 “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.: 828801 Nr: 5652-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZETE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALEXANDRE DA SILVA, IZABEL 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15261/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$ 365,64 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.: 767798 Nr: 1244-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DIONISIO BELACON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MICELI FILHO - 

OAB:48237/RJ, GABRIEL LOPES MOREIRA - OAB:57313/RS, JOSÉ 

QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:OAB/S103.587

 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$ 186,09 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005849-85.2016.8.11.0003

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:

MARLI ELENA AUGUSTIN (REU)

LUIZ MONTEIRO CIRQUEIRA (REU)

 

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

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

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

CGJ, juntando-se a guia e o comprovante do referido pagamento nos 

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home#/home TUTORIAL: 1) clicar em "Emitir 

Guia"; 2) Selecionar Serviço: "DILIGÊNCIA"; 3) optar por "1º Grau"; 4) 

Informar o número do Processo e clicar "Buscar", conferir dados e clicar 

"Próximo" ; 5) Informar Cidade e Bairro e clicar "+Adicionar Bairro" (podem 

ser adicionados vários Bairros); 6)-Informar dados do Pagante; 7) Clicar 

em "Gerar guia". OBSERVAÇÃO: Após o pagamento, a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000562-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITORIA CAMPOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAFAEL THEIS SALOMAO (TESTEMUNHA)

ANNA CAROLINA BASTOS TAJIRI (TESTEMUNHA)

SANDRA FRANCISCA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

Intima-se a parte Requerida /Apelada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005786-60.2016.8.11.0003

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:

KENIA CRISTINA SANTOS - ME (EXECUTADO)

KENIA CRISTINA SANTOS (EXECUTADO)

 

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

direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001575-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (REQUERENTE)

A. L. S. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IOLANDA MACHADO MENDES LEAO OAB - MT17243-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. A. C. S. L. -. M. (REQUERIDO)

D. -. V. E. D. P. &. D. M. -. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES OAB - GO29694 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora, para impugnar as contestações 

de Ids. 29725755 e 29725756, no prazo de (15) quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005733-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO OAB - MT22821/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

que de direito nos autos face o Cálculo ID 26248734.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000586-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEY SCHEUER (REQUERENTE)

BELATRIZ ESPOZETTI SCHEUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC, em caso de existência de 

testemunhas a serem ouvidas.

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))

 

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

COMPLEMENTAR A DILIGÊNCIA PARA Oficial de Justiça JOAO BATISTA 

REIS DOS SANTOS, conforme valor solicitado na Certidão ID 24719065 via 

Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 

7/2017 – CGJ, juntando-se a guia e o comprovante do referido pagamento 

nos autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home#/home TUTORIAL: 1) clicar em "Emitir 

Guia"; 2) Selecionar Serviço: "COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA"; 3) 

optar por "1º Grau"; 4) Informar o número do Processo e clicar "Buscar", 

conferir dados e clicar "Próximo" ; 5) Informar Dados do Pagante - CPF ou 

CNPJ; 6) Escolher a opção do Bairro no Campo "DILIGÊNCIA", e o sistema 

deverá informar o nome do Oficial de Justiça; 7) Informar o valor a 

complementar; 8) Clicar em "Gerar guia". OBSERVAÇÃO: Após o 

pagamento, a guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados 

ao processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010843-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE PAVANI CAMPOS OAB - SP228214 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1010843-88.2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Gabriel da 

Silva Gomes Ré: Brasil Risk Gerenciamento de Risco Eireli Vistos, etc... 

GABRIEL DA SILVA GOMES, com qualificação nos autos, ingressara com 

a presente ação em desfavor de BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE 

RISCO EITELI, pessoa jurídica de direito privado. Recebida a inicial, restou 

indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, não sobrevindo 

nenhum recurso, bem como designado dia e horário para audiência de 

conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, 

contestou o pedido, havendo impugnação, bem como a determinação de 

que as partes informassem as provas que pretendiam produzir: o autor, 

nada requereu, conforme certidão de (fl.86 – Id 28035380); e, a empresa 

ré, a produção de prova oral (fl.85 – Id 26843754), 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. Para audiência de instrução e julgamento, hei por bem 

em designar o dia 18 de junho de 2020, às 15:30 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. Defiro o pedido de expedição de carta 

precatória para oitiva das testemunhas arroladas a (fls.85 – Id 26843754), 

com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o seu cumprimento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 28/fevereiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010843-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE PAVANI CAMPOS OAB - SP228214 (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC, em caso de existência de 

testemunhas a serem ouvidas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001221-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELLYPE SENNA FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE DE PINHO CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC, em caso de existência de 

testemunhas a serem ouvidas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003738-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UENDER OLINDO LEAL DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON MACHADO (REU)

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT14460-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a advogada do requerente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a devolução da 

correspondência de ID 9120723.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003738-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UENDER OLINDO LEAL DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON MACHADO (REU)

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT14460-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC, em caso de existência de 

testemunhas a serem ouvidas.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003279-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003279-87.2020 Ação: Declaratória de Nulidade de Empréstimo 

Consignado c/c Indenização por Danos Morais Autora: Sonia Maria 

Campos Souza. Réu: Banco Bradesco S/A. Vistos, etc. SONIA MARIA 

CAMPOS SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com 

a presente “Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

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

requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: Intime-se a parte 

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

dias) dias, emendar a inicial, indicando o Código de Endereçamento Postal 

(CEP) da parte autora, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo 

Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP, sob pena de extinção nos 

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

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 06 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003363-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDELL RANDER CORREA PANIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003363-88.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Randell Rander Correa Paniago. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito 

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

Apreensão” em desfavor de RANDELL RANDER CORREA PANIAGO, com 

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

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

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

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

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

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) acostando aos autos o contrato social da 

parte autora, eis que ausente aos autos e indispensável à propositura da 

ação (art.320 CPC); b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem 

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

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

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003384-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003384-64.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S/A. 

Ré: Janaina da Silva. Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica 

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

e Apreensão” em desfavor de JANAINA DA SILVA, com qualificação nos 
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autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 03 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003075-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS FERREIRA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003075-43.2020 Ação: Cobrança de Complementação de Seguro 

Obrigatório Autor: Ezequias Ferreira Barros. Ré: Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc. EZEQUIAS FERREIRA 

BARROS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório” 

em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na 

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

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

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

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

"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

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

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

benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e 

cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do direito 

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

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

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

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

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

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

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

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

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

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

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

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

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

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

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

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

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

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

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

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

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

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

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

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

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

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

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

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

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

desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada 

valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter 

tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O 

direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, 

especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da 

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste 

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

fundamentais. Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para 

o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de 

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou 

alegação sem prova.” (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 

Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). Assim, intime-se a parte autora, via 

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

comprove o estado de hipossuficiência, eis que ausente aos autos 

documentos que se prestam para o fim colimado, sob pena de 

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

acima fixado determino que a parte autora emende a inicial, acostando, 

novamente aos autos, os documentos de (fls.32/33 ID 29575672 e ID 

29575673), eis que ilegíveis (cortados) (art. 320, CPC), sob pena de 

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

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de março de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003068-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA LEMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003068-51.2020 Ação: Cobrança de Indenização Securitária Autora: Ilza 

Lemos. Réu: Bradesco Seguros S.A. Vistos, etc. ILZA LEMOS, com 

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

Cobrança de Indenização Securitária” em desfavor de BRADESCO 

SEGUROS 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 
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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. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de março de 

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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003010-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MESSAS OAB - PR62957 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO ROSSI DELAZZARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003010-48.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Sotran S/A 

Logística e Transporte. Réu: Inácio Rossi Delazzari. Vistos, etc. SOTRAN 

S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer” em 

desfavor de INÁCIO ROSSI DELAZZARI, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. D E 

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

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

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

Processo Civil: a) indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) da 

parte autora, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e 

artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, incluindo as data correspondente aos fatos, nos termos 

do art. 319 inciso III, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 03 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003517-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE AUGUSTO DE OLIVEIRA BERREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MENEZES TOPOLANSKY OAB - RJ228445-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1003517-09.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Henrique Augusto de Oliveira Berredo. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. HENRIQUE AUGUSTO DE 

OLIVEIRA BERREDO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor 

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

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

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

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

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

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

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

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

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

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

benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e 

cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do direito 

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

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

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

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

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

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

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

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

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

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

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

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

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

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

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

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

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

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

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

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

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

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

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

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

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

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

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

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

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

desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada 

valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter 

tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O 

direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, 

especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da 

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste 

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

fundamentais. Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para 

o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de 

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou 

alegação sem prova.” (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 

Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). Assim, intime-se a parte autora, via 

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

comprove o estado de hipossuficiência, 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, 03 

de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003067-66.2020.8.11.0003

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

JUDITH PEREIRA DOS SANTOS ALVES OAB - 482.325.301-97 

(REPRESENTANTE)

LEONARDO FREDERICO LOPES OAB - MT19403/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DOS SANTOS SILVA PEREIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003067-66.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 

Guiratinga/MT Autor: Judith Pereira dos Santos Alves. Ré: Rosilene dos 

Santos Silva. Vistos, etc. JUDITH PEREIRA DOS SANTOS ALVES, com 

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

Precatória” em desfavor de ROSILENE DOS SANTOS SILVA, 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, 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003225-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA OAB - SP339700 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLONIO PEREIRA DAVI NETO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003225-24.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Barretos - 

SP Autor: Afonso Pneus Ltda. Réu: Apolonio Pereira Davi Neto. Vistos, 

etc. AFONSO PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de APOLONIO 

PEREIRA DAVI NETO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

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

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

dias, recolher as custas e taxas judiciais, bem como, comprovar seu 

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

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

sem cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o 

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

cumpra-se. Roo-MT., 06 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003228-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003228-76.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Poxoréu - 

MT Autor: Banco do Brasil. Réu: Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto. 

Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO, 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, 

carreando aos autos cópia do instrumento do mandato conferido ao 

advogado, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código 

de Processo Civil, sob pena de devolução sem cumprimento. Oficie-se o 

juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 06 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001230-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMPLICIO BORGES DE CARVALHO (REU)

MARIA DE LOURDES ROSA TERRA (REU)

 

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

de direito nos autos face a Carta Precatória devolvida nos autos, juntada 

no ID 29974929.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003884-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MENUCCI DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

GABRIEL MENUCCI DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

RAPHAELA MENUCCI DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA YU WATANABE OAB - SP152046 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DAVID TSCHERNOCHA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003884-33.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: São 

Bernardo do Campo/SP Autores: Bruno Menucci de Oliveira e Outros. Réu: 

Miguel David Tschernocha. Vistos, etc. BRUNO MENUCCI DE OLIVEIRA, 

GABRIEL MENUCCI DE OLIVEIRA e RAPHAELA MENUCCI DE OLIVEIRA, 

com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor de MIGUEL DAVID TSCHERNOCHA, com 

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

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

observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, 

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

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

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

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003950-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE MORAES ZUCATO (REQUERIDO)

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO (REQUERIDO)

DENISE DE MORAES ZUCATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003950-13.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Jaciara - MT 

Autor: Domingos Luciano da Silva. Réus: Andre de Moraes Zucato e 

Outros. Vistos, etc. DOMINGOS LUCIANO DA SILVA, com qualificação nos 

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

desfavor de ANDRE DE MORAES ZUCATO, STELLA HAIDAR ARBID 

ZUCATO E DENISE DE MORAES ZUCATO, com qualificação nos autos, 
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vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

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

dias) dias, emende a inicial da presente Carta Precatória, juntando aos 

autos cópia da decisão do processo n°3689-83.2016.811.0010 (Código 

82978), a qual deferira a expedição da presente carta precatória, bem 

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

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

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003995-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA FERREIRA VALVERDE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003995-17.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Jaciara-MT 

Autora: Dolores Mariano da Silva. Ré: Sonia Ferreira Valverde Matos. 

Vistos, etc. DOLORES MARIANO DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

SONIA FERREIRA VALVERDE MATOS, com qualificação nos autos, 

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

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

peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao 

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

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

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

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

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429241 Nr: 11333-45.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SHOP LAR LTDA, 

APARECIDO MARTINS GUERREIRO FACTORING, CELSO JONES FERREIRA, 

JAMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 11333-45.2009.811.0003 – Código 429241

ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA

PARTE REQUERIDA: SUPERMERCADO SHOP LAR LTDA e APARECIDO 

MARTINS GUERREIRO FACTORING e CELSO JONES FERREIRA e JAMES 

FERREIRA

INTIMANDO(A, S): Exequente: Nilton Spartalis Teixeira, Cpf: 02703858949, 

Rg: 347045 SSP PR, brasileiro(a), natural de Faxinal-PR, casado(a), 

advogado, Endereço: Av. Getúlio Vargas, N° 188, Bairro: Jardim 

Guanabara, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, PARA QUE NO PRAZO DE (5) CINCO DIAS, DÊ 

ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, (artigo 485, inciso III, § 

1º, CPC).

Rondonópolis - MT, 17 de setembro de 2019.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718164 Nr: 13620-73.2012.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 13620-73.2012.811.0003 – Código: 718164

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa->

Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

PARTE RÉ: JOSE ALBERTO DA SILVA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Jose Alberto da Silva, Cpf: 48763616149, 

brasileiro(a),

 Endereço: Rua Cândido Mariano, Nº 660, Apto. 11, Bairro: Jardim Belo 

Horizonte, Cidade:

 Rondonópolis-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/12/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 36.969,45

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O Requerido firmou perante o Requerente Contrato 

de Abertura de Conta e Termo de Opção Pessoa Física sob o n. 

01930512012, convencionando a utilização de limite de crédito. Em tempo, 

valendo-se do Termo de Opção, o requerido aderiu à linha de Crédito 

Parcelado, vinculada ao contrato, sendo-lhe disponibilizada quantia, 

conforme demonstram os extratos de sua movimentação financeira. 

Ocorre que o requerido não honrou com a sua obrigação de saldar os 

valores que lhe foram creditados, contraindo perante a financeira, uma 

dívida. Dessa forma, o requerido possui uma dívida junto ao autor no 

importe de R$ 36.969,45 (trinta e seis mil novecentos e sessenta e nove 

reais e quarenta e cinco centavos).

DESPACHO: “Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de 

(fls.199/v), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, 

determino a citação do réu por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e 

artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) 

trinta dias. Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC. Transcorrido os prazos, o que deve ser 

certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 14 

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

Cível.”

Rondonópolis - MT, 4 de dezembro de 2019.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711289 Nr: 6293-77.2012.811.0003

 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: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIELLEN APARECIDA DOMINGUES DA 

RESSURREIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6293-77.2012.811.0003 - Código: 711289

 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 AUTORA: PANAMERICANO S/A

PARTE RÉ: TAIELLEN APARECIDA DOMINGUES DA RESSURREIÇÃO

CITANDO(A, S): Requerido(a): Taiellen Aparecida Domingues da 

Ressurreição, Cpf: 0700 07 700.838.751-23, Rg: 2403797-4 SSP MT, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT,olteiro(a), do lar, Endereço: Rv 

Veículos Av. Presidente Médice 2347, Ao Lado da Irmãos Soares), 

Bairroo: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/05/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 39.697,78

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Mediante Contrato de Financiamento para Aquisição 

de Bens, com taxa prefixada sob n.45960530, firmado em 25 de julho de 

2011, obrigou-se a requerida a pagar a importância de R$ 20.688,05 

(VINTE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS), 

em 60 parcelas iguais e consecutivas. Em garantia das obrigações 

assumidas, nos termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, o devedor 

transferiu ao credor, em alienação fiduciária, o bem descrito no 

supramencionado contrato a saber: Marca FIAT, modelo PALIO ELX 1.0 8V 

(FLEX) chassi nº 9BD17106G72809323, ano de fabricação 2006 e modelo 

2007, cor BRANCA, placa DUE7250, RENAVAM 892843403. A requerida 

mesmo sendo devidamente PROTESTADA não satisfez o débito que se 

acha totalmente vencido, por força da cláusula contratual, deixando de 

realizar pagamentos desde a prestação vencida em 28/08/2001, 

totalizando até a presente data, a importância de R$ 39.697,78 (TRINTA E 

NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO 

CENTAVOS).

DESPACHO: “Vistos, etc...Considerando os termos do petitório de 

(fls.114/v), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, 

determino a citação da ré por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e 

artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) 

trinta dias. Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC. Transcorrido os prazos, o que deve ser 

certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 11 

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

Cível.”

Rondonópolis - MT, 4 de dezembro de 2019.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 422681 Nr: 4934-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DE MATO GROSSO FUNDAÇÃO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR ORGANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS ORGANICOS LTDA, GIOVANI LIBARDONI, FRANCISCO 

BARBOSA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:MT/6354, LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN - 

OAB:18449

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

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem 

em REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.159/161), e, via de 

consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.Intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para no prazo de (10) dez dias, 

requeira o que de direito, após conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Roo-MT, 

09 de dezembro de 2.019. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 381395 Nr: 9630-84.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINA PEREIRA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de tais fatos, hei por bem em INDEFERIR o pedido constante de 

(fl.515).Dê-se vista dos autos à autora, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o que de direito, após conclusos 

Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt, 30 de janeiro de 2020.- Dr. Luiz Antonio 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22720 Nr: 518-77.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE

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

ALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Intima-se a parte Autora acerca do envio, via Malote Digital 

(rastreabilidade : 81120204981637), do Ofício 674/2019, expedido nos 

autos à fl. 361, a fim de diligencie junto ao cartório respectivo para seu 

integral cumprimento.

OBSERVAÇÃO: Em se tratando de processo com custas, deverá a parte 

interessada proceder o recolhimento de eventuais emolumentos junto ao 

Cartório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41596 Nr: 1535-17.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JESUS CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT4729A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LONGHI - 

OAB:132.457/SP

 Intima-se a parte Interessada acerca do envio, via Malote Digital 

(rastreabilidade : 81120204981740), do Ofício 30/2020 expedido nos autos 

à fl. 33, a fim de diligencie junto ao cartório respectivo para seu integral 

cumprimento.

OBSERVAÇÃO: Em se tratando de processo com custas, deverá a parte 

interessada proceder o recolhimento de eventuais emolumentos junto ao 

Cartório.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268158 Nr: 1920-33.1994.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:MT14.012, MARCO AURÉLIO ROMANO FERREIRA - OAB:OAB/MT 

19831

 Intimação dos advogados das partes para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestem sobre a proposta de honorários periciais de fls. 577/578.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331804 Nr: 2646-55.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIVINO FERNANDES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da exequente para que, no prazo de 5 

(cinco)dias, requeira o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão 

do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383847 Nr: 11992-59.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA RONDONÓPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CORREA DE ARRUDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 11992-59.2006

Ação: Cumprimento de Sentença

 Autora: Auto Locadora Rondonópolis Ltda

 Réu: Leonardo Correa de Arruda Alves

 Vistos, etc...

 Considerando os termos da certidão de (fl.129), hei por bem em 

determinar a intimação pessoal do autor, para que no prazo de 05 dias dê 

andamento no feito, sob pena de extinção.

 Não se obtendo êxito por carta, intime-se por edital.

 Cumprida a determinação supra, conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

 Roo-Mt, 05/março/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401420 Nr: 14906-62.2007.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA INOCÊNCIO DE 

MATOS - OAB:MT25012/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT

 Intimação da advogada do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste sobre o decurso de prazo para resposta ao ofício de fl. 

694, bem como para maninestar sobre a informação de fl. 692.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415311 Nr: 10972-62.2008.811.0003

 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: GUSTAVO ADOLFO DOMINGUES JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, MICHEL JOSE GIRALDES PORTELA - 

OAB:OAB/MT 10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 Intimação dos Advogados FABÍULA MULLER KOEING OAB/MT 22165-A e 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI OAB/MT, para que, no prazo legal 

regularizem sua representação processual, e requeiram o que de direito, 

tendo em vista o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416400 Nr: 12064-75.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMARCA INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA, 

ELIANE HORING, ABEL OTTONI DE SOUZA AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18603B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ 

- OAB:16.988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da exequente para que, no prazo de 5(cinco)dias, 

apresente cálculo atualizado débito e requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420720 Nr: 2968-02.2009.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 Intimação do advogado da embargada para que, no prazo de 5 

(cinco)dias, requeira o que de direito, tendo em vista o requerimento de 

desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426581 Nr: 8744-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ALVES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA C. LEMOS BORGES EPP

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

OAB:MT/3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

dias, manifeste sobre as correspondências devolvidas de fls. 205/206.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428184 Nr: 10361-75.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTREQUINI TERNERO & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CHOCIAY, SERGIO CHOCIAY 

CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 
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TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da exequente para que, no prazo de 5 

(cinco)dias, requeira o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão 

do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713656 Nr: 8784-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA TROPICAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora acerca do envio, via Malote Digital 

(rastreabilidade 8112020498191), do Mandado de Transcrição de 

Sentença expedido nos autos à fl. 244, a fim de diligencie junto ao cartório 

respectivo para seu integral cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715252 Nr: 10517-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE CASTRO 

ARCANGELO

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 10517-58.2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Autor: Banco do Brasil S/A

 Réu: Maria Auxiliadora de Castro Arcangelo

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido formulado pelo autor de (fl.164v).

 Assim, expeça-se edital, com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se as 

formalidades atinentes à espécie.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 05/março/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429825 Nr: 11905-98.2009.811.0003

 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: JOSE MARIA MOREIRA NIZA

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

LUIZ CAMARGO DA CONCEICAO, EDNA THAINES DA CONCEICAO

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

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora acerca do envio, via Malote Digital 

(rastreabilidade : 81120204981339), do Mandado de Transcrição de 

Sentença expedido nos autos à fl. 122, a fim de diligencie junto ao cartório 

respectivo para seu integral cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443989 Nr: 12658-21.2010.811.0003

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JOFRE ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 12658-21.2010

Ação: Busca e Apreensão

 Autor: Banco do Brasil S/A

 Réu: Eder Jofre Alves Santos

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido formulado pelo autor de (fl.166v).

 Assim, expeça-se edital, com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se as 

formalidades atinentes à espécie.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 05/março/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700040 Nr: 8012-31.2011.811.0003

 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: ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTÓVÃO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, MARYANA GONDA DIAS - OAB:MT/14.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON PABLO FERREIRA 

DE CAMARGO - OAB:15222

 Intimação do Advogado da parte Requerente para, no prazo legal, 

manifestar-se sobre Certidão do Oficial de Justiça de fl. 208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700732 Nr: 8704-30.2011.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANNA CRISTINA GONÇALVES

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

(cinco)dias, requeira o que de direito, tendo em vista a inclusão da 

executada nos cadastros de inadimplentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 705981 Nr: 659-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA DOS SANTOS PINTO, SAMER CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DOS S. PINTO ME, PAULO CESAR DORN 

NOBREGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6369-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Processo n° 659-03.2012

Ação: Execução de Sentença

 Autor: Samer Clemente

 Réu: Paulo Cesar Dorn Nobrega

 Vistos, etc...

 Considerando os termos da certidão de (fl.223), hei por bem em 

determinar a intimação pessoal do autor, para que no prazo de 05 dias dê 

andamento no feito, sob pena de extinção.

 Não se obtendo êxito por carta, intime-se por edital.

 Cumprida a determinação supra, conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 05/março/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709782 Nr: 4721-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA&ITACARAMBY LTDA ME, GRAZIELLE 

RODRIGUES ITACARAMBY, LUCINEIDE NUNES DA SILVA

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

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

requeira o que de direito, tendo em vista o decurso prazo dos executados 

para manifestar sobre a penhora via "BacenJud".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742291 Nr: 3485-31.2014.811.0003

 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, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE OLIVEIRA, CLOVES FERNANDES 

MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, 

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16755/O, SILVIANA 

MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da exequente para que, no prazo de 10 

(dez)dias, comprove a publicação do edital de citação em jornal local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749603 Nr: 7543-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR DA ROCHA

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 Intima-se a parte Autora acerca da distribuição via PJE da Carta 

Precatória expedida nos autos junto à Comarca de Cuiabá/MT, sob o nº 

1009995-16.2020.8.11.0041, para o acompanhamento da deprecata 

naquele Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795948 Nr: 12774-51.2015.811.0003

 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: MARIA DO CARMO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR XAVIER ALMEIDA, APARECIDA 

RIBEIRO AGUIAR, JOSE COSTA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte AUTORA acerca da distribuição via PJE da Carta 

Precatória expedida nos autos junto à Comarca de ITIQUIRA, sob o nº 

1000216-79.2020.8.11.0027, para o acompanhamento da deprecata 

naquele Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 860667 Nr: 3384-86.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZE SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO PIRES TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOMINGUES 

RODRIGUES - OAB:92566/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 3384-86.2017

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Autora: Geneze Sementes Ltda

 Réu: Eugênio Pires Terra

 Vistos, etc...

 Determino a numeração das (fls.), e, considerando os termos da certidão 

de (fl.?), hei por bem em determinar a intimação pessoal do autor, para que 

no prazo de 05 dias dê andamento no feito, sob pena de extinção.

 Não se obtendo êxito por carta, intime-se por edital.

 Cumprida a determinação supra, conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

 Roo-Mt, 05/março/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 905550 Nr: 6989-06.2018.811.0003

 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: ARISTOTELES CADIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERLEY JOSE DA SILVA, DINNEA MARA 

BUENO DE GODOI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DA SILVA ASSUNÇÃO 

CADIDÉ - OAB:OAB/MT 16973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 

3.150-A

 .Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 25 de junho de 

2020, às 15:00 horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 

do mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa 

prova.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-MT, 05 de 

março de 2.020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752971 Nr: 9287-10.2014.811.0003

 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: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITANA SERVICOS 

ESPECIALIZADOS LTDA, NEI ALONSO MATURANA BOHRER JUNIOR, 

ARYADNE MARTINS SOARES BOHRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 
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OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MORTARI - 

OAB:OAB/SE533B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9287-10/2014

Ação: Ordinária de Cobrança

Autor: Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros.

Réus: Metropolitana Serviços Especializados Ltda e Outros.

Vistos, etc.

Considerando que aportara aos autos a manifestação de (fl.124 e fl.129), 

hei por bem determinar a intimação do terceiro interessado (Banco do 

Brasil S/A), a qual deverá ser pessoal, via seu representante legal, nos 

termos dos artigos 9º e 10º, ambos do Código de Processo Civil, para 

manifestação, no prazo de (5) cinco dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se nos autos e, venham-me conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 05 de março de 2.020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776854 Nr: 4997-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA DE LIMA & NOSSOL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:OAB/MT 17.195, EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS NESELLO - 

OAB:17454/O

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem sobre o Auto de 

avaliação de fls. 128/129.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002080-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002080-69.2016 Ação: Autora: GTL Transportes Ltda Ré: Galvão 

Transportes Rodoviários Vistos... GTL TRANSPORTES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, aforou o presente processo em desfavor de 

GALVÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, 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.272/276 – ID 27491108), 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., 06 de março de 2020.- Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002080-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002080-69.2016 Ação: Cobrança c/c Reparação por Perdas e Danos 

Autora: GLT Transportes Ltda. Réus: Galvão Transportes Rodoviários 

Ltda e Outros. Vistos etc... GLT TRANSPORTES LTDA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de GALVÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, MASTER 

FOODS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E CARGILL AGRÍCOLA S.A. 

Devidamente citados, apresentaram contestações, as quais restaram 

impugnadas pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 
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pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Por fim, intime-se a parte ré - Galvão 

Transportes Rodoviários Ltda-, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, comprove nos autos sua situação de 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de fevereiro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003431-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003431-38.2020 Ação: Alvará Judicial Autor: João Batista do 

Nascimento. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que o 

feito se trata de “Ação de Alvará Judicial”, bem com, que fora endereçada 

a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca. 

In casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão 

do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de 

Mato Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas de Família e 

Sucessões têm competência para processar e julgar os feitos envolvendo 

as matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

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

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

autos uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta 

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

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

Cível.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003360-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003360-36.2020 Ação: Alvará Judicial Autor: João Batista do 

Nascimento. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que o 

feito se trata de “Ação de Alvará Judicial”, bem com, que fora endereçada 

a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca. 

In casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão 

do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de 

Mato Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas de Família e 

Sucessões têm competência para processar e julgar os feitos envolvendo 

as matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

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

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

autos uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta 

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

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

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015147-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DE JESUS CAMPOS (AUTOR(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 

nº1015147-96.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Jandira de Jesus Campos. Ré: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. JANDIRA DE JESUS CAMPOS, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor de energisa mato grosso - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência e assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. Aduz a autora que é consumidora 

de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/110574-1; que, suas 

faturas sofreram aumento injustificado a partir do mês de outubro/2018. 

Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de 

urgência que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da Unidade Consumidora da autora, em razão das faturas 

discutidas nos autos, bem como, todas as demais faturas que forem 

lançadas acima de sua média de consumo, sob pena de aplicação de 

multa diária, conforme item ‘a’ de (ID 26496714, pág.04). D E C I D O: 

Considerando os documentos acostados aos autos, hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 1.048, 

inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que terão prioridade na 

tramitação em todas as instancias os procedimentos nos quais figurem 

como parte ou interessados pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos ou portador de doença grave, é nesse sentido a 

jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - SOBRESTAMENTO ATÉ DESFECHO DE 

OUTRA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES - 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 

PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Comprovados os 

requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, deve ser deferida a tutela de urgência. 2- Nos termos do art. 

71, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), é assegurada prioridade na 

tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e 

diligências judiciais em que figure como parte, ou interveniente, pessoa 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 

3- Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10166080220501001 MG, 

Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de 

Publicação: 31/07/2019) (grifei) Assim, hei por bem em deferir o pedido de 

prioridade na tramitação dos autos, com fulcro no documento de (Id. 

28722604). 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. DIREITO 

PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. LIGAÇÃO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. Em 

se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a 
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presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos 

que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes 

jurisprudenciais dessa Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70078925187, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi 

Moreira, Julgado em 12/12/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito do 

Consumidor. Ampla. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

Fatura vencida em 26/12/2016 não quitada pelo consumidor, por 

considerar o valor exorbitante. Decisão de indeferimento do pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela. Agravante requer, liminarmente, que a 

ré restabeleça o serviço. Primeira fatura emitida pela empresa ré. 

Discrepância do valor cobrado pelo fornecimento de energia elétrica, 

alegada pelo autor, que não foi demonstrada pelos documentos acostados 

aos autos. Ausência de verossimilhança do direito alegado pelo autor. 

Decisão impugnada que não se mostra teratológica, contrária à lei ou à 

prova dos autos. Inteligência da Súmula nº. 59 do TJRJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO.” (TJ-RJ - AI: 00336175320178190000 RIO DE JANEIRO DUQUE 

DE CAXIAS 4 VARA CIVEL, Relator: JDS MARIA CELESTE PINTO DE 

CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 09/08/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/08/2017) Assim, 

conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os 

elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do 

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

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

pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste 

juízo. Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 06 

de maio de 2020, às 10h30min. Cite-se, observando-se os termos dos 

artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 05 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001293-98.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Renato Nascimento Dias. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. RENATO NASCIMENTO DIAS, com qualificação 

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

Inexistência de Débito” 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 nº6/2673711-4; que, a ré imputa-lhe débito nos 

valor de R$1.213,11 (um mil e duzentos e treze reais e onze centavos); 

que, o referido valor corresponde à recuperação de consumo e fora 

parcelado de forma unilateral pela ré, sendo a primeira parcela no importe 

de R$298,80 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) e a 

segunda no importe de R$914,31 (novecentos e quatorze reais e trinta e 

um centavos), ambas com vencimento para o dia 30/03/2020, conforme 

documento de (ID 28540778). Ademais, comprovara nos autos que se 

encontra adimplente com as faturas regulares referentes ao ano de 2019, 

bem como, referente à fatura de janeiro/2020, conforme documentos de 

(ID 28540779 e ID 28540780). Por derradeiro, a parte autora requer em 

sede de tutela provisória de urgência que a parte ré abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como, abstenha-se de 

incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, 

em razão dos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa diária, nos 

termos do item ‘D’ (ID 28540768, pág.38). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (ID 29165299), 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 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 nº 

nº/2673711-4, bem como, de incluir o nome e CPF da parte autora nos 
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órgãos de restrição ao crédito, em razão dos débitos discutidos nos autos 

(ID 28540778), sob pena de aplicação de astreintes no importe de 

R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à 

importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações 

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

requerido no item ‘L’ de (ID 28540768, pág.39), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - 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 11 de maio 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, 06 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003659-13.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Valdir da Silva Leite. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Vistos, etc. VALDIR DA SILVA LEITE, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais” 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 nº6/1205026-6; que, a ré 

imputa-lhe débito no importe de R$3.544,05 (três mil e quinhentos e 

quarenta e quatro reais e cinco centavos), referente ao mês 

novembro/2018, com vencimento para o dia 28/02/2019, conforme 

documento de (ID 29829578, pág.03); 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 29829580). Ademais, 

comprovara nos autos que se encontra adimplente com as faturas 

regulares referente aos meses de março/2019 a fevereiro/2020. Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ou, 

proceda com seu imediato restabelecimento, caso já tenha sido 

interrompido, em face do não pagamento do débito pretérito discutido nos 

autos, bem como, retire o nome e CPF da parte autora dos órgãos de 

restrição ao crédito, sob pena de astreintes, nos termos do item ‘1’ de (ID 

29829161, pág.17). D E C I D O: Considerando os documentos acostados 

aos autos, hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que 

são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme 

se depreende da ação proposta pela autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato 

que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em 

relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, vislumbra-se 

que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada, 

senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos medidores de 

energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura 

com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu cliente ao 

seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de energia. 

Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não podem se valer 

do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores 

ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o 

consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 

DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento de energia elétrica como 

meio de obrigar o usuário ao pagamento de débitos pretéritos extrapola os 

limites da legalidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080288061, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” 

(TJ-RS - AI: 70080288061 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, 

Data de Julgamento: 03/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. É lícita, após aviso 

prévio, a interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão do 

inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95. O corte 

amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se abusivo e ilegítimo, pois 

constrange o consumidor ao pagamento, sem 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 se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora 

nº6/1205026-6, em razão do suposto débito no importe de R$3.544,05 

(três mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), 

referente ao mês novembro/2018, com vencimento para o dia 28/02/2019, 

conforme documento de (ID 29829578, pág.03), 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 
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da fatura discutida nos autos, conforme documento de (ID 29829580), 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). Em consonância com o disposto no art. 334 do 

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

no dia 11 de maio 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, 06 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003547-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA BATISTA FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES ARCOVERDE OAB - MT6761/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAES FONTOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003547-44.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Guiratinga - 

MT Autor: Hilda Batista Fontoura. Réu: Espólio de José Paes Fontoura. 

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

carta precatória extraída da “Ação de Inventário”, sob 

nº956-71.2013.811.0036 (Cód. 32388), a qual tem como Juízo Deprecante 

a Comarca de Guiratinga - MT. In casu, considerando a Resolução 

n°17/2019-TJMT/OE, que prevê que nesta Comarca somente à Vara 

Especializada de Infância e Juventude tem competência para processar as 

cartas precatórias que versem sobre Direito de Família e Sucessões, hei 

por bem em determinar a remessa destes autos à Vara Especializada de 

Infância e Juventude, mediante as cautelas de estilo, eis que incompetente 

este Juízo para processar a presente missava. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 06 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000177-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC BERNARD SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000177-57.2020 Ação: Rescisão de Contrato Autor: Eric Bernard 

Sena. Réu: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. Vistos, etc. ERIC 

BERNARD SENA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de Rescisão de Contrato 

c/c Devolução de Quantia Paga” em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

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

conclusos. Aduz a parte autora que firmara com o réu contrato de compra 

e venda, correspondente a compra do imóvel descrito e caracterizado nos 

autos; que, até a presente data adimplira a importância de R$14.309,78 

(quatorze mil e trezentos e nove reais e setenta e oito centavos). 

Ademais, que solicitara ao réu a rescisão do contrato, bem como, a 

restituição do valor pago, tendo em vista que o réu não cumprira com a 

sua obrigação contratual. Por fim, requer em sede de tutela provisória de 

urgência que seja determinado à parte ré que se abstenha de inscrever o 

nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito, bem como, 

suspenda a cobrança do débito, sob pena de multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais), conforme requerido no item ‘b’ de (ID 

27827474, pág.30). D E C I D O: Considerando os documentos acostados 

aos autos, hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela 

provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

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

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, 

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO 

FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES - 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 22390075420188260000 SP 

2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 

03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06/12/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE PROVIMENTO IRREVERSÍVEL 

ART. 300, § 3º DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. Não 

se pode conceder tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

quando houver perigo de irreversibilidade da medida, nos moldes da norma 

insculpida no art. 300, § 3º do CPC/2015. (TJ-PR - AI: 15473417 PR 

1547341-7 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/11/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1942 

15/12/2016) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). 

Por fim, não vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional 

nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘J’ de (ID. 27827474, pág.32), 

eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 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 
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Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 11 

de maio 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, 06 de março de 2020. 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013122-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013122-47.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Bethania 

Rosa da Silva Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... BETHANIA ROSA 

DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente "Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: "Que, foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 15 de junho de 2018; que, sofreu lesões no 

membro inferior – tíbia esquerda -, deixando-a com sequela permanente e 

irreversível, não mais podendo exercer as atividades de forma normal; 

que, na esfera administrativa recebeu a importância de R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais, cinquenta centavos), assim, requer 

a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 11.137,50 

(onze mil, cento e trinta e sete reais, cinquenta centavos), pleiteando a 

ação sob o manto da Assistência Judiciária”. Devidamente citado, 

apresentou contestação, onde procura rechaçar as assertivas levadas a 

efeito pela autora, dizendo que a pretensão levada pela autora não tem 

como prevalecer, devendo a ação ser julgada improcedente, com a 

condenação da mesma nos ônus da sucumbência. Sobre a contestação, 

manifestou-se a autora. Saneado o processo, foi nomeado perito. 

Submetido à perícia, sobreveio o laudo, não havendo manifestação das 

partes, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a 

prova documental produzida dá suporte a um seguro desate da questão, 

por isso, passo ao julgamento antecipado da lide e o faço com amparo no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Em sua peça defensiva, 

agarra-se o réu, no argumento de que a parte autora não cumpriu com a 

determinação legal e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, pois não trouxe aos autos qualquer 

laudo pericial com fincas a comprovar sua invalidez, o que seria 

fundamental para alcançar sua pretensão, o qual não pode prevalecer. De 

forma que, depois de acurada análise das razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, ao menos em parte, 

senão vejamos: A autora foi submetida à perícia médica, tendo o senhor 

perito informado que há invalidez parcial e permanente, o que é o bastante 

para fazer jus ao benefício. Dispõe o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92, que: "a indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazo dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei". Destarte, se o veículo ou sua seguradora não 

forem identificados, ou não tiver sido feito o seguro, ou este estiver 

vencido na data do fato, a vítima continuará a ter direito à indenização, 

acionando qualquer uma das sociedades seguradoras que 

obrigatoriamente participam do consórcio. Resulta que o sistema de 

seguro obrigatório busca estabelecer o princípio da universalidade da 

cobertura a todas as vítimas, independentemente da situação do causador 

do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social decorre do simples fato 

de que ao se colocar um veículo em circulação já se tem "uma perspectiva 

de riscos provocadores de acidente. E diante da inevitabilidade de certos 

acontecimentos, a realidade obrigou a se procurar uma solução. Daí que o 

risco acompanha a circulação dos carros" (Arnaldo Rizzardo, A 

reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT p. 153). Sabe-se que o 

seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos pessoais, compreendendo as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, de acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o 

pagamento de seguro obrigatório de danos pessoais de obrigação 

imperiosa imposta ao consórcio de seguradoras, conforme desponta do 

art. 7º da Lei nº 6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a 

obrigação de seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado 

o direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do 

acidente, vez que o risco é componente natural do contrato de seguro, 

quanto mais o obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, 

participantes do sistema DPVAT, que recebem, embutidos no prêmio, 

valores destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

prestações, segundo o risco potencialmente assumido. Sobre a matéria, 

eis a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

prevista na Resolução 06/86 do CNSP não pode limitar ou revogar o 

comando legal insculpido na Lei nº 6194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 8441/92, haja vista que a ele não se sobrepõe. Assim, a exclusão 

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

concluindo-se pela existência de invalidez permanente parcial, o segurado 

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

da redução de sua capacidade laborativa, que incidirá sobre o valor 

máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

não revogou o critério de fixação de indenização em salários mínimos, 

estabelecido pela Lei 6194/74, pois o salário mínimo não constitui fator de 

correção monetária, servindo apenas como base de cálculo do quantum a 

ser indenizado. - Cuidando-se de dívida de valor, oriunda de 

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

data do sinistro, e não, do ajuizamento da ação, pois, sendo assim, não 

atingirá sua finalidade, que é justamente a recomposição total do valor 

devido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.06.054870-5/001 - 

COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S/A - 

APELADO(A)(S): SEBASTIÃO CASTRO DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. TARCISIO MARTINS COSTA) No caso posto à liça, dúvida alguma 

persiste que o autor experimentou lesão traumática em membro inferior 

esquerdo, restando consignado no laudo pericial acostado a (fl.192/193 – 

Id 26942927), assinado pelo Perito nomeado, que há nexo causal entre o 

acidente de trânsito e a lesão, bem como que há incapacidade parcial e 

permanente no percentual de 50% (cinquenta por cento). Logo, pode-se 

concluir que a autora sofreu redução de sua capacidade laborativa, fato 

que é incontroverso nos autos, fazendo jus ao recebimento de 

indenização referente ao seguro obrigatório. Impende destacar que, após 

o advento da Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a qual alterou a Lei 

nº. 6.194/74, as indenizações por morte, referentes ao seguro obrigatório 

DPVAT, deixaram de corresponder a 40 (quarenta) salários mínimos, 

sendo fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), in verbis: 

"Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no 

caso de morte; II – até 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de 

invalidez permanente; Da análise detida dos documentos colacionados, 

constata-se que o acidente ocorreu em 15 de junho de 2018, conforme 

Boletim de Ocorrência, portanto, sob a égide da Lei n° 11.482/07 que, 

como dito anteriormente, prevê o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais), a título de indenização, em caso de invalidez 

permanente. Sobre o assunto, eis a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR 

INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

LIMITAÇÃO-MP 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 11482/2007- SENTENÇA 

MANTIDA. Nos termos do artigo 5º, XXXV, da CR-88, que assegura o 

acesso incondicionado ao Poder Judiciário, desnecessário se mostra o 

esgotamento da via administrativa para cobrança judicial da indenização 

do seguro DPVAT. O valor da indenização do seguro obrigatório, com a 

edição da MP 340/2006 convertida na Lei 11482/2007, fica limitado à 

R$13.500,00, nos termos do seu artigo 8º". (TJMG, Apelação Cível N° 

1.0512.07.044099-9/001, 11ªCC, Rel. Selma Marques, j. 27/08/2008). 

Dessa forma, quanto à indenização em caso de invalidez ou deformidade 

permanente, a norma legal possibilita a gradação por parte da 

administração, cuja atribuição é regular a atividade de seguros de 

acidentes pessoais; assim, a indenização aquém da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os acidentes dos quais 

resulte invalidez permanente não é ilegal, desde que seja observado o 

princípio da proporcionalidade, pois não se apresenta razoável o 

pagamento de indenização no valor máximo – R$ 13.500,00 - tanto para o 

segurado que tenha os dois membros inferiores amputados, quanto para 

outro que tenha tido a ablação do dedo mínimo da mão direita, por exemplo. 

Como se observa, apesar de ser permanente a incapacidade para o 

trabalho e, como frisara o perito, que há incapacidade parcial e 

permanente de função, laborativa, o que revela, segundo a tabela anexa à 

Circular 29/91 da SUSEP, competente para promover a execução das 

resoluções do CNSP, a alienação mental total incurável tem como 

indenização o valor máximo previsto ao caso “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- SEGURO OBRIGATÓRIO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - LAUDO 

DO IML - PROPORCIONALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A INDENIZAÇÃO - 

ANÁLISE DAS PROVAS - ATUALIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA. A revelia não 

induz necessariamente a procedência do pedido, devendo o juiz 

confrontar as alegações do autor com as provas constantes dos autos. 

As indenizações do seguro obrigatório para os casos em que do acidente 

resulta invalidez permanente devem ser quantificadas proporcionalmente 

ao grau de invalidez, até o limite máximo indenizável. Como a lei confere ao 

IML a competência para diagnosticar as lesões permanentes e a invalidez 

das vítimas de acidente de trânsito, devem ser extraídos de seu laudo os 

elementos necessários à quantificação da indenização, de modo a 

respeitar o critério legal de proporcionalidade entre a invalidez e a 

indenização. Na falta de indicação pelo IML do percentual de invalidez da 

vítima, hão de ser perquiridos, ao longo das provas juntadas pelas partes, 

elementos que permitam correta quantificação do valor da indenização, 

atendendo aos critérios fixados administrativamente pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei. Como a indenização tem 

por base o salário mínimo vigente à época do pagamento, incabível a 

incidência de correção monetária sobre o valor da condenação. O art. 3º 

da Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização com base no 

valor do salário mínimo, não foi revogado pelas leis nº 6.205/75 e 6.243/77, 

pois o salário mínimo é utilizado como um padrão para a fixação da quantia 

a indenizar, e não como um índice de correção monetária. Recurso 

parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.09.583838-9/001 

– Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, julgado em 31 de agosto de 2.010) 

No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor, quando do 

acidente, ocorreu membro superior – cotovelo -, restando uma limitação 

laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita nos 

moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso, no patamar de 50% 

(cinquenta por cento). A indenização, segundo a tabela é de 70% (setenta 

por cento), no importe de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta 

reais); e, no caso a invalidez foi no percentual de 50% (cinquenta por 

cento), o que equivale R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais). Ocorre que em sua inicial, a autora informou que recebeu, na 

esfera administrativa, a importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais, cinquenta centavos), restando, portanto, um saldo 

a receber de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais, 

cinquenta centavos). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por BETHANIA ROSA DA SILVA, com qualificação 

nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, para condená-la 

ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais, cinquenta centavos), devendo incidir juros 1% ao 

mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da citação e correção 

a partir da data do sinistro, bem como nas custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da condenação. Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o 

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

Rondonópolis-Mt., 06 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença 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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000784-41.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Edson Rodrigues de Bessa-me Réu: Banco Citibank S/A e Outro 

Vistos, etc.. EDSON RODRIGUES DE BESSA-ME, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

BANCO CITIBANK S/A e COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES 

ELÉTRICOS LTDA, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.288 – Id 24638740 e 292 

– Id 29512366), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D 

E C I D O: Homologo, parcialmente, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por EDSON 

RODRIGUES DE BESSA-ME, em desfavor de BANCO CITIBANK S/A e 

COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, todos com 

qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “b” do Código de Processo 

Civil. Custas pelo réu. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 

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

Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000208-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOARA DAYANI DUARTE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000208-48.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Embargante: Loara 

Dayani Duarte Aquino Embargada: Anhanguera Educacional Ltda Vistos, 

etc... LOARA DAYANI DUARTE AQUINO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos 

fatos narrados no petitório de (fl.145 – Id 25161224), havendo 

manifestação da embargada (fls. 151 – Id 25500983) vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 

do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto 
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em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que 

os embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Pois bem. 

Publicada a decisão inicial, peticionara o embargante, alegando que muito 

embora tenha sido julgada improcedente o pedido de reconvenção, não 

foram arbitrados o honorários. A decisão contém, efetivamente, erro 

material constatável ictu oculi, provida de digitação, pois, deveria constar o 

nome da autora e não de pessoa estranha à lide Assim, declaro o erro 

material existente na decisão, cujo item do dispositivo passa a ser JULGO 

PROCEDENTEa presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização por Danos Morais, promovida por LOARA DAYANI DUARTE 

AQUINO, em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A, com 

qualificação nos autos, para: . Na parte que não foi objeto da correção, 

permanece a decisão como lançada. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos 

de declaração intentados por LOARA DAYANI DUARTE AQUINO, com 

qualificação nos autos, para aclarar a sentença, a qual passará a ser 

“JULGO PROCEDENTEa presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais, promovida por LOARA DAYANI 

DUARTE AQUINO, em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A, 

com qualificação nos autos, para: Na parte que não foi objeto da correção, 

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

Rondonópolis-Mt.,06 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000207-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOARA DAYANI DUARTE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000207-63.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Embargante: Loara 

Dayani Duarte Aquino Embargada: Anhanguera Educacional Ltda Vistos, 

etc... LOARA DAYANI DUARTE AQUINO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos 

fatos narrados no petitório encartado nos autos, havendo manifestação 

da embargada, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E 

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

que: “Caberá embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é 

importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento 

jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de 

declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões 

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Pois bem. 

Publicada a decisão inicial, peticionara o embargante, alegando que muito 

embora tenha sido julgada improcedente o pedido de reconvenção, não 

foram arbitrados o honorários. A decisão contém, efetivamente, erro 

material constatável ictu oculi, provida de digitação, pois, deveria constar o 

nome da autora e não de pessoa estranha à lide Assim, declaro o erro 

material existente na decisão, cujo item do dispositivo passa a ser JULGO 

PROCEDENTE a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização por Danos Morais, promovida por LOARA DAYANI DUARTE 

AQUINO, em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A, com 

qualificação nos autos, para: . Na parte que não foi objeto da correção, 

permanece a decisão como lançada. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos 

de declaração intentados por LOARA DAYANI DUARTE AQUINO, com 

qualificação nos autos, para aclarar a sentença, a qual passará a ser 

“JULGO PROCEDENTEa presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais, promovida por LOARA DAYANI 

DUARTE AQUINO, em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A, 

com qualificação nos autos, para: Na parte que não foi objeto da correção, 

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

Rondonópolis-Mt.,06 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000205-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOARA DAYANI DUARTE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000205-93.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Embargante: Loara 

Dayani Duarte Aquino Embargada: Anhanguera Educacional Ltda Vistos, 

etc... LOARA DAYANI DUARTE AQUINO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos 

fatos narrados no petitório encartado nos autos, havendo manifestação 

da embargada, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E 

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

que: “Caberá embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é 

importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento 

jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de 

declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões 

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 
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dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Pois bem. 

Publicada a decisão inicial, peticionara o embargante, alegando que muito 

embora tenha sido julgada improcedente o pedido de reconvenção, não 

foram arbitrados o honorários. A decisão contém, efetivamente, erro 

material constatável ictu oculi, provida de digitação, pois, deveria constar o 

nome da autora e não de pessoa estranha à lide Assim, declaro o erro 

material existente na decisão, cujo item do dispositivo passa a ser JULGO 

PROCEDENTE a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização por Danos Morais, promovida por LOARA DAYANI DUARTE 

AQUINO, em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A, com 

qualificação nos autos, para: . Na parte que não foi objeto da correção, 

permanece a decisão como lançada. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos 

de declaração intentados por LOARA DAYANI DUARTE AQUINO, com 

qualificação nos autos, para aclarar a sentença, a qual passará a ser 

“JULGO PROCEDENTEa presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais, promovida por LOARA DAYANI 

DUARTE AQUINO, em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A, 

com qualificação nos autos, para: Na parte que não foi objeto da correção, 

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

Rondonópolis-Mt.,06 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003489-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003489-46.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Jefferson Pereira da Silva Ré: Lojas Renner S/A Vistos, etc.. 

JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais' 

em desfavor de LOJAS RENNER S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, no mês de maio de 2017, ao procurar adquirir um veículo 

a crédito, no comércio local, não logrou êxito, uma vez que seu nome 

constava no cadastro de inadimplentes por ordem da empresa ré, no valor 

de R$ 601,40 (seiscentos e um reais, quarenta centavos), referente a um 

cartão de crédito emitido pela ré, cujo contrato seria o de n° 

009950551730001, em Porto Alegre-RS; que, não mantivera 

relacionamento comercial com a ré; que, o lançamento do seu nome no rol 

de inadimplentes foi equivocada e arbitrária, dando azo à presente ação 

de indenização, assim, requer a procedência da ação, com a condenação 

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

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), postulando a ação sob o manto 

da assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi 

deferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem como designada audiência 

de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente 

citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas 

a efeito pelo autor, dizendo: “Que, houve regular contratação, pelo autor 

com ulterior utilização do produto, tendo efetuado compras junto às lojas 

da rede; que, no momento da aquisição do cartão são apresentados pelo 

contratante seus documentos pessoais, os quais, após criteriosa 

conferência são devolvidos; que, não obrou com culpa, razão pela qual, 

não há que se falar em dano moral, assim, pugna pela improcedência da 

ação, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos” Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi determinada 

especificação das provas, havendo deferimento da prova técnica, a qual 

aportou aos autos, manifestando-se as partes, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é o reconhecimento da 

inexistência de débito e reparação de danos morais, porque, segundo a 

inicial, terceira pessoa usando de documentos falsos, beneficiou-se dos 

serviços da ré, qual seja, gerando um débito no importe de R$ 601,40 

(seiscentos e um reais, quarenta centavos), sendo registrado no cadastro 

de inadimplentes, experimentando dissabores e constrangimentos. 

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na 

contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à 

empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. Infere-se dos autos que o autor negou 

expressamente a existência do contrato de nº 009950551730001, de 

maneira que o ônus de provar o contrário seria da ré, pois o ordenamento 

jurídico brasileiro não comporta prova negativa. A propósito, sobre a 

distribuição do ônus da prova, Celso Agrícola Barbi leciona: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"(Comentários ao Código de 

Processo Civil, p. 90). No caso concreto, extrai-se que o réu não se 

desincumbiu de seu ônus probatório disposto no artigo 373, II, do Código 

de Processo Civil, porquanto não apresentou cópia dos documentos 

pessoais do suposto cliente que teria solicitado a formalização do contrato 

em nome do autor, impossibilitando o acolhimento da alegação de 

regularidade da contratação. Isso porque, contestada a assinatura do 

documento particular, cessa-lhe a fé, nos termos do artigo 428, I, do 

Código de Processo Civil: "Art. 428 Cessa a fé do documento particular 

quando: I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar 

sua veracidade; (...)." Destarte, o ônus da prova caberia à parte que 

produziu o documento, ou seja, ao réu, a teor do disposto no artigo 429, II, 

do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 429: Incumbe o ônus da prova 

quando: I - (omissis) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte 

que produziu o documento." Conclui-se, pois, que o referido dispositivo 

legal ao estabelecer os encargos probatórios acerca da autenticidade de 

um documento, desvinculou-se da regra geral prevista no artigo 373 do 

Diploma Processual. Desse modo, nos casos de adução de falsidade do 

documento, o ônus é daquele que alega; contudo, quando se trata de 

assinatura, a prova de sua veracidade cabe àquele que apresentou o 

documento em juízo, nos termos do dispositivo legal transcrito, como, aliás, 

já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "DOCUMENTO 

PARTICULAR. CESSAÇÃO DE FÉ. ÔNUS DA PROVA. Contestada a 

assinatura do documento particular, cessa-lhe a fé, independente da 

argüição de falsidade, cabendo o ônus da prova, nesse caso, a parte que 

o produziu, durante a instrução da causa. Recurso Especial conhecido e 

provido." (REsp. nº 15.706/SP, Rel. Min. NILSON NAVES, 3ª T., DJ: 

13.04.1992, p. 4998) No caso posto à liça, fora deferida a prova pericial 
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grafotécnica, constando do laudo – fls.164/189 Id 24919012 - que a 

assinatura do documento ID 10286354, não foi produzido pelo punho 

escritor do autor. Assim, da análise de todo o processado, depreende-se 

que a ré, bem como seus prepostos, ao contratarem, não observaram o 

dever de cuidado como a coleta de assinaturas e cópias de documentos 

de identidade e comprovante de endereço, não sendo possível aplicar à 

espécie a teoria da aparência. Com efeito, a ré tem o dever de 

certificar-se da identidade daquele que pretende celebrar um contrato, 

pois é providência mínima de segurança a ser exigida, cuja inobservância 

caracteriza serviço defeituoso e configura ato ilícito, na modalidade de 

negligência, havendo perfeita subsunção do caso à norma do artigo 186 

do Código Civil. Ao apresentar a sua defesa, a empresa ré preocupa-se, 

apenas e tão somente em dizer que obrou com os cuidados necessários 

quando do relacionamento comercial com a pessoa que portava 

documentos falsos. Na questão em desate, discute o autor a 

responsabilidade da empresa ré pelos danos causados, diante de 

transação bancária, contratada mediante fraude de terceiro. Entendo que 

as empresas comerciais, tais como as instituições financeiras têm 

responsabilidade objetiva, pelos danos causados por suas ações ou 

omissões. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, § 

2º, incluiu expressamente a atividade comercial no conceito de serviço. 

Desde então, não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da 

empresa é objetiva, nos termos do artigo 14 do mesmo código, 

respondendo a empresa independentemente de culpa, pela reparação de 

danos causados por defeitos decorrentes dos serviços que presta. 

"APELAÇÃO CÍVEL Nº. 412.755-9 - 27.11.2003 UBERABA AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ABERTURA 

DE CONTA COM DOCUMENTOS FURTADOS - NEGLIGÊNCIA - INSCRIÇÃO 

DO NOME DO AUTOR NO SERASA - RESPONSABILIDADE - DANOS 

MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE. Para que se 

condene alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, seja 

pelo de caráter material, é preciso que se configurem os pressupostos ou 

requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em 

caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a 

atuação deste e o prejuízo. Evidenciada a negligência do banco que acaba 

por permitir que um estelionatário abra conta bancária em nome de outrem, 

utilizando-se de documentos furtados, e, inclusive, deixando de conferir, 

devidamente, as assinaturas, que são bastante diferentes. Não se tendo 

produzido a menor prova de que a vítima concorreu com alguma parcela 

de culpa, deve receber indenização pelos danos morais, decorrentes da 

abertura de conta em seu nome, de maneira totalmente irregular, bem 

como da inscrição de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes. 

É desnecessária a prova do reflexo patrimonial do prejuízo, vez que o 

dano moral representa sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade ou da alma. No caso de dano moral, o valor da 

indenização é meramente estimativo, e, na ausência de um padrão ou de 

uma contraprestação que traduza em valor pecuniário a magnitude da 

mágoa, o que prevalece é o critério de se atribuir ao juiz o arbitramento da 

indenização. A indenização por danos morais deve alcançar valor tal que 

sirva de exemplo e punição para o réu, sem se tornar fonte de 

enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação 

pela dor sofrida." (TJMG - Apelação 2.0000.00.412755-9/000(1) - Rel., o 

Des. Eduardo Mariné da Cunha) Desse modo, não merece guarida a tese 

de erro escusável e ausência de responsabilidade, bem como a alegação 

da ré, de que não agiu com culpa, que foi diligente, tendo agido no 

exercício regular de direito e que não pode ser responsabilizado por ato 

de terceiro fraudador, é totalmente vazia. Essa tese defendida pela 

empresa ré não pode ser acolhida, pois como empresa comercial que é, 

em grande escala nacional, tinha a ré, não somente condições, mas a 

obrigação de identificar a fraude. A falta da devida cautela e atenção no 

ato da conferência dos documentos apresentados por estelionatário, por 

si só, revela a sua culpa, uma vez que se parte do pressuposto de que a 

mesma é composta por profissionais treinados e qualificados. Se os 

prepostos da ré tivessem agido com um mínimo de prudência e cautela, 

poderiam ter identificado a fraude que gerou os transtornos ao autor e 

poderiam ter descoberto o responsável, pois a empresa possui, ou pelo 

menos deveria possuir, outras formas de certificar-se acerca da 

autenticidade das assinaturas constantes nos documentos que recebe 

para a verificação. Se a ré não teve a cautela necessária ao receber os 

documentos nitidamente adulterados, agiu com negligência, acarretando à 

mesma os danos experimentados pelo autor. Desse modo, não há como 

deixar de se reconhecer o direito do autor à indenização pelos danos 

morais por ele sofridos. Nesse sentido, é o entendimento da 

jurisprudência: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO DE CHEQUE 

FRAUDADO - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - NEGLIGÊNCIA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. A apreensão e insegurança suportados pelo 

cliente bancário em razão de compensação de cheque fraudado, 

configuram danos morais indenizáveis. A instituição financeira deve ser 

responsabilizada pelos prejuízos morais causados ao cliente em razão da 

negligência na prestação do serviço. Na fixação do valor da indenização 

por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade 

econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou 

política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este. V.V.P. O valor 

do dano moral não se demonstra exagerado e deve ser mantido, sendo 

suficiente para recompor os constrangimentos sofridos pelos adquirentes 

do bem. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.07.232788-2/001 

2327882-22.2007.8.13.0105 (1); Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto; Data de 

Julgamento: 31/05/2012; Data da publicação da súmula: 12/06/2012) É bom 

frisar que às empresas comerciais, como prestadoras de serviços, cabe a 

responsabilidade de se organizarem de maneira tal a atenderem 

eficientemente sua clientela, respondendo pelos danos que lhe causarem. 

Na ótica de Arnold Wold ("in" Estudos e Pareceres de Direito Comercial, 

vol. ll, p. 9): "O mau funcionamento dos serviços bancários obriga a 

instituição financeira a ressarcir os prejuízos causados a seus clientes" e 

"o banqueiro responde por dolo e culpa, inclusive leve, e até pelo risco 

profissional assumido de acordo com a jurisprudência do STF". Sobre o 

tema, leciona Rui Stoco (in Responsabilidade Civil e sua interpretação 

Jurisprudencial, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 

189/190):"A questão relativa à responsabilidade civil dos bancos e 

instituições financeiras em geral sofreu sensíveis modificações em razão 

do notável desenvolvimento e modernização dessa atividade em nosso 

país. Segundo Mazeaud e Mazeaud, partindo do conceito básico de culpa, 

o banco responde para com seus clientes por qualquer ato culposo na 

execução dos numerosos contratos ligados à atividade bancária. 

(Responsabilidade Civil", vol. I, n. 515-4). Com propriedade observa Carlos 

Roberto Gonçalves que "à falta de legislação específica, as questões 

suscitadas a respeito da responsabilidade civil dos estabelecimentos 

bancários têm sido solucionadas à luz da doutrina e da jurisprudência . A 

responsabilidade pode ser contratual (na relação entre banco e seus 

clientes) e aquiliana (danos a terceiros não clientes). Os casos mais 

freqüentes dizem respeito à responsabilidade contratual, oriunda do 

pagamento de cheques falsificados". (Rsponsabilidade Civil)Saraiva, 

S.Paulo, 4ª ed., 1988, p. 117). Como anotou Sérgio Carlos Covello, "a teoria 

do risco profissional, iniciada por Josserand e Saleilles e sustentada, no 

direito pátrio , por vários juristas, funda-se no pressupostos de a 

responsabilidade civil dever sempre recair sobre aquele que extrai maior 

lucro da atividade que deu margem ao dano - ubi emolumentum ibi onus. É 

pois, quem extrai maior lucro do instituto do cheque é o banco, devendo 

ser este responsabilizado, em qualquer hipótese, pelo pagamento de 

cheques falsos e falsificados". Assim, considero que a teoria do risco 

profissional deve ser aqui aplicada, pois a empresa agiu negligentemente 

quando do recebimento dos documentos, já que deveria verificar a 

autenticidade da firma do emitente. Ora, não se concebe possa a ré ter 

incorrido em erro tão patamar, como o levado a efeito e que tanto mal 

causou ao autor. Estranheza tanto mais acentuada quando se têm 

presentes as condições técnicas que regem o serviço de informação 

hodiernamente, subsidiados por auxiliares eletrônicos. Há prova da desídia 

com que se houve a ré de modo que sua ação se coloca em nexo direto 

de causalidade com o dano moral sofrido pelo autor. A regra da efetiva 

demonstração do dano moral tem se fragilizado ao longo do tempo, de 

modo que, na sistemática processual vigente, não mais se exige a efetiva 

demonstração do prejuízo suportado, bastando, à sua configuração, a 

consciência de que determinado comportamento atinge a moralidade do 

indivíduo. A esse respeito, ensina Yussef Said Cahali: “...tudo aquilo que 

molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 
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constrangimento moral.” (Dano Moral, 2ª ed. São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2000, pág. 209/21) Estampada a existência do dano moral no 

caso em desate, resta à empresa ré indenizar o autor. Para a fixação do 

valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter natureza 

reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da 

indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na situação de 

abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no Código Civil 

acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Também, se 

à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para 

atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à 

repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o 

valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão grande 

que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se 

torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). 

Assim, provado nos autos que houve o lançamento indevido do nome do 

autor no rol de inadimplentes, fato esse de exclusiva culpa do réu, assim, 

havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a 

fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro R$ 

10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois 

não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa 

demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a 

situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais" promovida por JEFFERSON PEREIRA DA 

SILVA, em desfavor de LOJAS RENNER S/A, com qualificação nos autos, 

para condenar a ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês e correção 

monetária INPC a contar desta decisão; declarar inexistente o débito 

representado pelo contrato nº 009950551730001, no valor de R$ 601,40 

(seiscentos e um reais, quarenta centavos), bem como ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da condenação, ratificando os termos da 

decisão (fl.33/35 – Id 8135683. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt.,06 de março de 2020.- Dr. Luiz 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003875-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARTORI TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003875-71.2020.8.11.0003. 

AUTOR: SARTORI TRANSPORTES LTDA - ME REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. A 

expedição do mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das 

custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do CPC) sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004856-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PRATA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004856-71.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: JOSE ROBERTO 

PRATA DE CARVALHO Vistos etc. Intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos a matrícula atualizada do bem 

imóvel que pretende penhorar. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002878-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002878-59.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: VILA RICA AUTOMOVEIS 

LTDA - ME, ADIRCEU CARLOS JERONIMO Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento do 

feio, devendo requerer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007713-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007713-90.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 

- ME EXECUTADO: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc. Para que seja analisado o pleito do credor, o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser 

instaurado na forma que preceituam os artigos 133 e seguintes do CPC. 

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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003674-84.2017.8.11.0003

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:
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CASA BONITA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

SILVANA ROZA GASPARELLO (EXECUTADO)

EDIMILSON SILVERIO ROSA DE BARCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003674-84.2017.8.11.0003 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: CASA 

BONITA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, EDIMILSON 

SILVERIO ROSA DE BARCELOS, SILVANA ROZA GASPARELLO Vistos 

etc. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o andamento do feio, devendo requerer o que entender de 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005138-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO XAVIER DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005138-46.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ALBERTO XAVIER DE SOUZA EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos etc. Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento 

do feio, devendo requerer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003770-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALM COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003770-36.2016.8.11.0003 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ALM COMERCIO DE 

PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME Vistos etc. Tendo em vista o 

petitório retro, determino seja procedida a busca do endereço da parte 

requerida a junto ao INFOJUD. Com as informações, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006011-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA FERREIRA GAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006011-75.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CICERA FERREIRA GAMA EXECUTADO: ALCIDES 

RODRIGUES DE SOUZA 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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005022-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN SABRINA DORNELES SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005022-06.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): SHIRLEY GONCALVES REU: ELLEN SABRINA DORNELES 

SILVA Vistos etc. Tendo em vista o petitório retro, determino seja 

procedida a busca do endereço da parte ré 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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001492-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE SOUZA & SOUZA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001492-91.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REU: ROSA DE 

SOUZA & SOUZA LTDA - ME Vistos etc. Defiro o requerimento anterior. 

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, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação. Sem sucesso na 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. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002173-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MGA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002173-32.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

REQUERIDO: MGA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - ME Vistos etc. 

Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte ré junto ao INFOJUD e BACENJUD. Com as 

informações, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1002181-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SOUZA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002181-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: JOAO SOUZA DE 

ANDRADE Vistos etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre o petitório retro, consignando que inércia 

será interpretada como anuência tácita. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003701-33.2018.8.11.0003

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:

LORIDI CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003701-33.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LORIDI CAMPOS Vistos etc. Defiro o pedido 

retro, cumpra-se como solicitado. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009464-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAM CEZAR LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009464-15.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

REQUERIDO: ERLAM CEZAR LOPES Vistos etc. Defiro o pedido retro, 

cumpra-se como solicitado. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003905-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIO DE SENA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003905-09.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): EULALIO DE SENA ROCHA REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos documentação 

atualizada, a fim de comprovar sua atual condição financeira noticiada na 

espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008243-94.2018.8.11.0003

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:

JUDITH MARIN (EXECUTADO)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

complementar diligência do oficial de justiça, conforme certidão de ID retro, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013804-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CUNHA (REQUERIDO)

 

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 

complementar diligência do oficial de justiça, conforme certidão de ID retro, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013804-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013804-02.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARIA APARECIDA CUNHA Vistos, etc. 

Preliminarmente, antes de deliberar acerca da homologação do acordo 

apresentado, intimem-se os subscritores para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentarem minuta devidamente assinada por ambas as partes. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000702-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BARBOSA TASCA PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS OAB - MT25594/O 

(ADVOGADO(A))

DANILLO HENRIQUE FERNANDES OAB - MT0009866S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009983-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(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, impugnar a Contestação de ID retro.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003956-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATEL & PATEL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCE MARFIZA ANTUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003956-20.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: PATEL & PATEL LTDA - EPP REQUERIDO: DILCE MARFIZA 

ANTUNES DE SOUZA Vistos etc. Com o pagamento da diligência 

necessária, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003955-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TERRALOG TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI GLOBAL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003955-35.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: TERRALOG TRANSPORTES LTDA - EPP REQUERIDO: HDI 

GLOBAL SEGUROS S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 02 de JUNHO 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). 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, caso 

necessário, a comprovação do pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, em igual prazo Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003969-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI LUIS RODRIGUEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON JERONIMO DA SILVA (EXECUTADO)

CLEITON JERONIMO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003969-19.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: EDNEI LUIS RODRIGUEIRO EXECUTADO: CLEITON JERONIMO 

DA SILVA, CLEITON JERONIMO DA SILVA - ME Vistos etc. No tocante ao 

pedido para que seja expedida Certidão comprobatória do ajuizamento da 

presente Execução, ressalto se tratar de providência que incumbe à parte, 

sendo desnecessário comando judicial para tanto, nos termos do art. 828, 

do CPC. No mais, citem-se os executados, na forma requerida na inicial, 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagarem o débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para a quitação da dívida. Por 

ocasião da constrição patrimonial referenciada, deverá o Sr. Meirinho 

proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o 

executado, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins 

do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida 

penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, e para as hipóteses de pronto 

pagamento, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxas judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do 

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

comprovação do pagamento de eventuais diligências do Oficial de Justiça, 

em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005813-43.2016.8.11.0003

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:

ADALBERTO LIMA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO - EPP (REU)

NIVIA CORREA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005813-43.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: ADALBERTO LIMA SILVA 

INDUSTRIA E COMERCIO - EPP, NIVIA CORREA DA SILVA Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte requerente 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. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000618-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOEL BARRETO NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA 04293336680 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000618-43.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUIZ JOEL BARRETO NUNES EXECUTADO: EVANDRO 

SOARES DE OLIVEIRA 04293336680 Vistos etc. Antes de analisar o 

pedido de citação editalícia do executado, determino a prévia requisição de 

informações acerca do endereço deles junto ao INFOJUD e RENAJUD. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006240-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR FERRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006240-35.2019.8.11.0003 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CESAR FERRAZ DA 

SILVA Vistos etc. Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção 

(artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005298-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005298-71.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARTA DOS SANTOS NASCIMENTO REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. Defiro o requerimento retro e determino o levantamento 

da importância depositada na espécie na forma postulada. Após, em face 

do adimplemento da obrigação, cujo cumprimento foi requestado neste 

feito, determino seu arquivamento, mediante as cautelas de estilo. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000029-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIUS SCHWENDLER RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000029-17.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE DE MELLO REU: PAULO VINICIUS SCHWENDLER RIBEIRO 

Vistos etc. Antes de analisar o pedido de citação editalícia dos requeridos 

(fl. 80), determino a prévia requisição de informações acerca do endereço 

deles junto ao INFOJUD e RENAJUD. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000872-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 6700651, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000872-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005389-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIA DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

VALDIRA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005389-98.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDIRA MOREIRA DOS SANTOS, JUSCELIA DA SILVA 

FERREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Visando a atender o 

melhor interesse da criança, a teor da doutrina da proteção integral do 

menor[1], e, em vista do opinado pelo DD. Presentante do Ministério Público 

Estadual, INDEFIRO o pleito retro. Condiciono a expedição do(s) devido(s) 

alvará(s) judicial(is) à abertura de Conta Poupança em nome dos menores, 

para transferência das devidas cotas partes, o que deve ser informado 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cientifique-se o MP. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004122-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAQUIM JOSÉ DIAS PEDROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN (REU)

EGÍDIO ALEXANDRE MARTINS TROJAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004122-91.2016.8.11.0003. 
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AUTOR(A): MIDIA HELENA DE OLIVEIRA, JOAQUIM JOSÉ DIAS PEDROSA 

REU: EGÍDIO ALEXANDRE MARTINS TROJAN, JOAO ERNESTO 

SEGABINAZZI TROJAN Vistos, etc. Tendo em vista as informações 

trazidas aos autos pela parte requerida (ID. 28979150), cancelo o ato 

aprazo e DESIGNO nova data para realização da audiência de instrução e 

julgamento, dia 12 de AGOSTO de 2020, às 14h30min. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se conforme já determinado. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003988-25.2020.8.11.0003

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

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

EBERSON OMAR WESCHTER OAB - 646.976.300-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA FEIJO ROCHA (LITISCONSORTES)

GEOVANI MARCOLAN (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003988-25.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: EBERSON OMAR WESCHTER REU: GEOVANI 

MARCOLAN LITISCONSORTES: GILMARA FEIJO ROCHA Vistos, etc. 

DEFIRO a AJG postulada na inicial. Verifico que a petição inicial atende os 

requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, motivo pelo qual a recebo. Expeça-se 

mandado de pagamento do débito, bem como pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposição do 

art. 701, do Código de Processo Civil. Assinale-se que a parte ré ficará 

isenta do pagamento de custas processuais se o mandado for cumprido 

no prazo estipulado (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, no mandado 

que, nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, caso não haja 

o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003811-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

SILMARA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003811-61.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP EXECUTADO: 

RODRIGO RODRIGUES DA SILVA, SILMARA RODRIGUES Vistos, etc. 

Citem-se os executados para entregar o quantum requerido na exordial, 

em 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia (art. 806, 

§1°, do NCPC), sem prejuízo de nova avaliação depois de decorrido o 

prazo, ou para apresentar embargos na forma do art. 915 do CPC. Para o 

caso de adimplemento ou de não oferecimento de embargos, fixo, desde 

já, os honorários advocatícios no percentual de 10 % do valor da causa, 

sem prejuízo de acrescerem-se novos honorários no caso de, oferecidos 

embargos, serem eles julgados improcedentes. Do mandado ou carta de 

citação, deverá constar ordem para imissão na posse ou busca e 

apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento 

se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo 

que lhe foi designado, nos termos do artigo 806, §2° do NCPC. Havendo a 

entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, considerando-se satisfeita 

a obrigação, prosseguindo a exe-cução tão somente para o pagamento de 

frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver. A expedição do 

mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas 

judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de 

cancelamento da distribuição, bem como a comprovação do pagamento de 

eventuais diligências do Oficial de Justiça, em igual prazo. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010034-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FRANCISCA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010034-35.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SUELI FRANCISCA CABRAL RÉU: JUIZO DA TERCEIRA VARA 

CRIMINAL Vistos, etc. Primeiramente, manifeste-se o Ministério Público 

Estadual. 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: 1009788-68.2019.8.11.0003

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:

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO - ME (EXECUTADO)

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO (EXECUTADO)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID retro.

Expediente

 Intimação das Partes

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Autos nº 402230 – Depósito

Vistos etc.

Sobre a contestação de fls.165/168 e documentos que a acompanham, 

manifeste-se a parte autora no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, intimem-se as partes para no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 08 de outubro de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418037 Nr: 499-80.2009.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MENDONCA FERNANDES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:OAB/MT11877A

 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.: 436304 Nr: 4972-75.2010.811.0003

 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): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/MT 26.640-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 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.: 450320 Nr: 5500-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA, 

MARCELO ARSIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFIBRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, OSVALDO DE SOUZA, LOURIVAL DA SILVA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT 5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DA VEIGA - 

OAB:281652/SP, BIANCA BICALHO GALACHO - OAB:212711/SP, 

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - OAB:13.547/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.: 706154 Nr: 852-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFÍCIO SAMAMBAIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA DE CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708759 Nr: 3637-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR PEREIRA PARDINS, PAULO PEREIRA PARDINS, 

RUTHE DOS REIS PARDINS, FERNANDO DOS REIS PARDIN, ELILDO DOS 

REIS PARDINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, RAFAEL XAVIER DE PAULA- PROCURADOR - 

OAB:13.969 MT, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

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

 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 

da nomeação de fls. 104 bem como para as providencias necessárias no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709573 Nr: 4501-88.2012.811.0003

 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: MASSAO HUKUHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE MOURA ZANINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR DE JESUS CUSTODIO - OAB:MT/3727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sobre o Auto de Avaliação de fls. 274/275.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 710121 Nr: 5072-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

MARIA CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Autos n.º 710121 – Execução

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de dinheiro 

do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. 137), nos termos do 

artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735570 Nr: 15106-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, LUIZ ZANINI NETO, MAGDA ANTUNES DE FARIA 

ZANINI, ARNALDO DE OLIVEIRA, LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 
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SILVA - OAB:OAB/MT11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:OAB/MT9634

 Intimação do patrono da parte requerida, para manifestar acerca da 

penhora realizada às folhas 194, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 406973 Nr: 2720-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONATTI & CIA LTDA - EPP, OCTAVIO 

BONATTI, GENI MARASSI BONATTI, ALYNE DE MELO BARBOSA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Autos n.º 406973 – Execução

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de dinheiro 

do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. 267), nos termos do 

artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 407436 Nr: 3146-82.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J L PUHL & CIA LTDA ME, JAIME LUIS PUHL, 

DORLI ANTONIO RUWER MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO DOS 

SANTOS - OAB:10819/MT

 Autos n.º 407436 – 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, 05 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 272366 Nr: 4546-15.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARNELOSSI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA PAO DE CASA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Autos nº 272366 – Execução

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde dos embargos de terceiro apensos.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 282624 Nr: 6107-40.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM, KATIA DAS 

GRACAS DE MACEDO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT/3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Autos nº 282624 – Execução

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro e documentos que o acompanham.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345029 Nr: 534-79.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULER VALQUIR MEDEIROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO TEODORO DE MORAES, ANDREA 

FERREIRA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERRAZ DIAS - 

OAB:7660/MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347424 Nr: 2809-98.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRINO VEICULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE OLIVEIRA 

KOZIEL DIAS - OAB:20084

 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.: 387639 Nr: 1337-91.2007.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIANO ENDRIGO WATTHIER, 

SILVONEI COELHO GRANZOTO

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

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT

 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.: 34039 Nr: 8734-27.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANAUD - PROJETOS AGROP. E CONT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU CONTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI COSTA JÚNIOR - 

OAB:221.174 - SP

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

certidão retro, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742412 Nr: 3554-63.2014.811.0003

 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): PAULO ROBERTO DE LIMA

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

- OAB:MT 6358-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.: 814174 Nr: 956-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR S.A - CRÉDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA XAVIER, RISLEYNE BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650, DARCI NADAL - OAB:OAB/SP 30.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas 117/118, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 706740 Nr: 1474-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R FERREIRA ME, JOSE RODRIGUES 

FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que restaram frustradas as tentativas de 

localização dos executados, 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, 05 de março de 2020. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745183 Nr: 5085-87.2014.811.0003

 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: KLEYSLLER WILLON SILVA, LAURA FRANCESCA PIPI 

DE SOUZA WILLON, ALINNE TOMAZI CARDOZO, BPW, ITP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S/A, PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MELO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/RN 10.736, GRACE CHRISTHINE DE OLIVEIRA 

GOSSON - OAB:OAB/RN 3780, GUSTAVO VISEU - OAB:117.417

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 746397 Nr: 5833-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ORLANDO PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 746397 – Execução

Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o AR e a certidão de fls. 94/95, devendo requerer o 

que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754466 Nr: 10016-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIJANE BARROS MARTINS -ME, ILDEFONSO 

GONÇALVES SILVA

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

OAB:OAB/MT9.708A

 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 se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 300051 Nr: 10678-83.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. L. ALMEIDA PARAFUSOS - ME, CELSO LUIZ 

DE ALMEIDA, CASSIA APARECIDA MARTINS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

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

 Autos n.º 300051 – Execução

Vistos etc.

 Proceda-se as alterações pertinentes, eis que se cuida de processo de 

execução.

Destarte, tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a 

busca do endereço do(a,s) executados(a,s) junto ao INFOJUD, BACENJUD 

e RENAJUD.

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, 05 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 300428 Nr: 2449-81.1996.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, 

ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTOLINO CAMILO DE OLIVEIRA, JOSE 

ALBERTO CAMILO

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Autos n.º 300428 – Execução

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de dinheiro 

do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. 455), nos termos do 

artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 406013 Nr: 1730-79.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VIEIRA LEITE, CLECI ZANLUCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RUDE PATRICIO, JOSE ROBERTO 

PATRICIO, BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:37.819/RS, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT, PATRICIA 

MEIRELLES WIECZOREK - OAB:OAB/MT12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A, WILMAR CALASANS DA SILVA - OAB:6410/MT

 Autos nº 406013 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Autorizo o levantamento da importância depositada na espécie, mediante 

a expedição dos competentes alvarás, nos moldes postulados à fl. 1.230.

Após, intime-se os exequentes para, no prazo de 10 (dez) promoverem o 

andamento do feito, devendo requerer o que entenderem e direito.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 267255 Nr: 1401-48.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO, CAETANO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLECIO BETELI, ESPOLIO DE ADAIR 

FREDERICO, ANTONIO CEZAR FREDERICO

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

OAB:OAB/MT3719

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

 Autos n.º 267255 – Execução

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço do representante do Espólio do executado junto ao INFOJUD, 

BACENJUD e RENAJUD.

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, 05 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63362 Nr: 11913-95.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE OSSIVALDO GONCALVES DA SILVA, 

CELIA DOS SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS BRASIL S/A, IRONEI 

MARCIO SANTANA, MARCELO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AIRES COUTO - 

OAB:OAB/MT 16.228, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-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 sobre 

o petitório de fls.738/741, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 803445 Nr: 15723-48.2015.811.0003

 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: HONÓRIO NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SPONTON DURAN, JOAO 

GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/MT

 Do procurador da parte requerida JOAO GOMES DE ALBUQUERQUE 

FILHO - ME, para fornecer o endereço, face a devolução de 

correspondência de fls 167

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 808189 Nr: 17387-17.2015.811.0003

 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: RILDO ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARNELOSSI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

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

OAB:OAB/MT3719

 Inexistindo outras questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em 

vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o 

feito por saneado.Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender 

desnecessário. Defiro a realização da prova oral postulada e, para tanto 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/06/2020, às 

14:30 horas.Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).Consigno que 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do 

CPC.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 05 de 

março de 2020. JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 819824 Nr: 2853-34.2016.811.0003

 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: COMANDO DIESEL E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, 

EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

CONDENAR a ré a pagar à autora indenização por danos materiais no 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), verba que deverá ser corrigida 

pelo INPC desde a data do EFETIVO PREJUÍZO (Súmula 43 do STJ), sobre 

ela incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

data do EVENTO DANOSO (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ).Em face 

da sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, 

do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada parte.Preclusas as vias recursais, 

pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste 

comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de 

estilo.P.I.C.Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 822507 Nr: 3771-38.2016.811.0003

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIS BETHANIA MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

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

 Autos nº 822507 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

 Proceda-se a baixa da constrição efetivada na espécie, através do 

Renajud.

Após, certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença de fls. 

76/77, intimando-se, em seguida, a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824692 Nr: 4504-04.2016.811.0003

 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): ANSELMO SIQUEIRA MAIA, LEILA DIAS DE 

SOUZA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA FERNANDA GARCIA 

PRUDENCIO ROCHA - OAB:23204/O, LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida acerca da remessa do Ofício 

de Baixa junto ao Cartório do 1º Ofício, via Malote Digital, para as 

providências necessárias no que toca ao pagamento de emolumentos 

junto ao referido Cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772914 Nr: 3536-08.2015.811.0003

 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: LUCIENE DE AGUIAR PORTELA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT11065

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 85/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 789458 Nr: 10015-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IURY GOMES FIGUEIREDO DE ARIMATEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 19831
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 789458 – 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, 05 

de março de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 792052 Nr: 11116-89.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAÚJO 

FORTUNATO - OAB:OAB/MT 18.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 792052 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o comando judicial de fl. 42.

No mais, defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de 

dinheiro do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução (fl. 42), nos termos do 

artigo 854, do CPC.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795149 Nr: 12448-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO ROCHA 

- OAB:23204/O, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, 

JOSUEL DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.954/E, Karen Silva 

Nunes - OAB:22755/O, KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-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 das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 767842 Nr: 1259-19.2015.811.0003

 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: EVELYN WURZIUS, WEVERTON WURZIUS, ADAM 

WURZIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOZAN PACHECO DE CAMARGO, EUNICE 

NOGUEIRA DE CAMARGO, JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 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 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 05 de março de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940165 Nr: 8087-89.2019.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA, STALYN PANIAGO 

PEREIRA, IOLANDA MACHADO MENDES LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA, CLAUDIO ZANOTTO 

JÚNIOR, KAROLINA CURADO COPPOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IOLANDA MACHADO MENDES 

LEÃO - OAB:17243 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folha 23, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 920474 Nr: 1754-24.2019.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILSON GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A ECONOMICA TECIDOS - AGUIAR COMERCIO 

DE TECIDOS LTDA - ME, OLAY BATISTA AGUIAR, TANIA MARIA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL SOARES DA COSTA - 

OAB:MT/5.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA TAUIL ADOLFO - 

OAB:OAB/MT 16.693

 Autos n.º 920474 – Incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da executada Tania Maria do Nascimento junto ao INFOJUD e 

RENAJUD.

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, 05 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746578 Nr: 5932-89.2014.811.0003

 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: HERMINALVA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA PEREZ GOES - 
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OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA COPETTI - 

OAB:OAB/MT 15.746-B

 Certifico e dou fé, que a r. Sentença de fls. 117/119 foi publicada para o 

antigo patrono da parte requerida, sendo assim, INTIMO o novo procurador 

para tomar ciência da referida Sentença, cuja parte final está transcrita 

abaixo. "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pela 

autora, estes últimos que fixo em 10%, sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG (fl. 25). Transitada em julgado, certifique-se e após 

arquive-se, com as baixas e anotações devidas. P.I.C."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746578 Nr: 5932-89.2014.811.0003

 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: HERMINALVA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA COPETTI - 

OAB:OAB/MT 15.746-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 o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 121/124.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012104-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENOE FELICIANO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHERNER COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDIR FRANCISCO CASTANHO (TERCEIRO INTERESSADO)

MAICO ROBERTO CASTANHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA Número do 

Processo: 1012104-54.2019.8.11.0003 Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL Parte Autora: ENOÉ FELICIANO DIAS Parte Requerida: SCHERNER 

COMERCIO E TRANSPORTES LTDA Data e horário: 04 de março de 2020, 

16h13min. PRESENTES Juiz (a) : DR. (A) JORGE IAFELICE DOS SANTOS. 

Testemunha: MAICO ROBERTO CASTANHO DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz 

foi deliberado: “Vistos etc. Tendo em vista a ausência das partes, de seus 

advogados e de uma das testemunhas a serem inquiridas nesta 

solenidade, tenho por prejudicada sua realização nesta data, razão pela 

qual determino a intimação das partes para postular o que entender de 

direito no prazo de 5 dias. Saem os presentes intimados. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Júlia Pombal Martins, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010261-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO STRANGHETTI ALVES NOGUEIRA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

ERICA VIVIANE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA CAPELLI BONIFACIO MORAES PEREIRA OAB - GO37693 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JR COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARTONIO GOMES DE LIMA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA Número do 

Processo: 1010261-54.2019.8.11.0003 Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL Parte Autora: ADOLFO STRANGHETTI ALVES NOGUEIRA LIMA 

JUNIOR e Outro. Parte Requerida: JR COMERCIO E TRANSPORTES DE 

PROD. AGRÍCOLAS LTDA Data e horário: 04 de março de 2020, 14h15min. 

PRESENTES Juiz (a) : DR. (A) JORGE IAFELICE DOS SANTOS Advogado 

da Parte Requerida: MYRELLA FREITAS FERREIRA DE MELO Acadêmico: 

ELOIZIO QUEIROZ SANTANA OCORRÊNCIAS Declarada aberta audiência, 

observadas as formalidades legais e cientificada a presença das partes 

acima mencionadas. Pelo advogado da parte requerida: “Requeiro prazo 

de 5 (cinco) dias para juntada de substabelecimento. Termos em que, 

pede deferimento”. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi deliberado: “Vistos 

etc. Defiro o prazo postulado acima. Tendo em vista a ausência da parte 

autora, de seu advogado e da testemunha a ser inquirida nesta 

solenidade, tenho por prejudicada sua realização nesta data, razão pela 

qual determino a intimação da parte requerente para postular o que 

entender de direito no prazo de 5 dias. Saem os presentes intimados. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.” Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Júlia Pombal Martins, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003865-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON AMORIM DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003865-27.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ADILSON AMORIM DA 

SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 29917108) e o 

instrumento de notificação (ID. 29917110) 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 40 de 444



abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003866-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FERRAZ DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003866-12.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROBERTO FERRAZ 

DIAS 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. 29915822) e o 

instrumento de notificação (ID. 29915824) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003864-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO VENUTO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003864-42.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCELLO VENUTO SOARES REU: BANCO GMAC S.A. 

Vistos etc. A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” (grifamos). Não vislumbro, de plano, a 

propalada abusividade nas taxas de juros, de modo que a insurgência do 

autor contra referidos encargos não é satisfatória, em si mesmo, para 

concessão da tutela de urgência. Corroborando o entendimento profligado 

nesta decisão trago à colação os seguintes arestos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO 

BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA, PARA QUE SEJAM REDUZIDOS OS JUROS DO 

CONTRATO, BEM COMO PARA QUE SEJA AUTORIZADO O DEPÓSITO 

JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, PURGANDO-SE A 

MORA. JUÍZO A QUO INDEFERIU A TUTELA PLEITEADA, SOB O 

FUNDAMENTO DE QUE A SUPRESSÃO OU REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATADAS TRATAM-SE DE QUESTÕES DE MÉRITO E CARECEM DE 

MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 59 DESTA CORTE: "Somente se 

reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se 

teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos." 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00298547320198190000, 

Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 

08/10/2019, NONA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS. Estando a taxa pactuada pelas partes dentro dos 

limites previstos na média de mercado apurada pelo BACEN, a contratação 

deve ser preservada. DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mantida a 

avença no período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora 

da parte autora, nos termos do REsp. nº 1.061.530/RS. DA TUTELA 

ANTECIPADA. Inalteradas as cláusulas avençadas para o período da 

normalidade contratual, resta configurada a mora em caso de 

inadimplência, possibilitando, por parte da instituição financeira, a inscrição 

da devedora nos cadastros restritivos ao crédito e a apreensão o bem 

garantido fiduciariamente. DA SUCUMBÊNCIA. Mantida. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70074285347 RS, Relator: André Luiz Planella 

Villarinho, Data de Julgamento: 27/07/2017, Décima Terceira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2017). (Grifamos). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS 

ABUSIVA E JUROS CAPITALIZADOS. DECISÃO INDEFERINDO A TUTELA 

ANTECIPADA. O autor contratou financiamento de veículo com o banco 

réu. Mediante cédula de crédito bancário, com cláusula de alienação 

fiduciária em garantia. Alegação de cobrança de valores excessivos, 

sustentando a abusividade da taxa de juros e a incidência de juros 

capitalizados, mas, na hipótese, não se constata a presença dos 

requisitos para o deferimento da tutela antecipada. O STJ consolidou o 

entendimento segundo o qual a mera propositura de ação revisional de 

contrato não obsta a inclusão, tampouco enseja a retirada do nome do 

devedor dos cadastros restritivos. Configurada a mora, a inscrição do 

consumidor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular 

de direito do réu, não podendo o Poder Judiciário ser utilizado como 

instrumento de proteção para a inadimplência. Recurso a que se nega 

provimento. (TJ-RJ - AI: 00171794920178190000 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL 15 VARA CIVEL, Relator: NILZA BITAR, Data de Julgamento: 

16/08/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 17/08/2017). (Grifamos). No que toca, em específico, ao pleito 

de consignação mensal de pagamentos alegados incontroversos, se 

deferido nos moldes postulados pelo autor, desnaturar-se-ia o instituto em 

tela, ao passo que a “ação consignatória objetiva o depósito do que é 

devido, com a consequente quitação da dívida, donde se infere que para a 

mesma possuir força liberatória é necessário que o depósito seja 

realizado no montante integral.”[1] Ainda: CIVIL – ADMINISTRATIVO – 
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AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SFH – AÇÃO 

REVISIONAL COM PLEITO CONSIGNATÓRIO – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO 

PARCIAL DE PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ABSTENÇÃO DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E NÃO INCLUSÃO DOS NOMES DOS 

MUTUÁRIOS EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

DESCABIMENTO – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA – 

LONGA INADIMPLÊNCIA I - Na consignação em pagamento se objetiva o 

depósito do que é devido, pelo que a eficácia liberatória da dívida depende 

da consignação do valor integral. Prevê, contudo, o CPC, que, alegada a 

insuficiência do depósito pelo réu, é lícito ao mesmo levantá-lo, com a 

conseqüente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto 

à parcela controvertida (art. 899, § 1º). II - O depósito parcial, no entanto, 

não impede que o credor inclua os nomes dos mutuários nos cadastros de 

proteção ao crédito, porquanto ainda configurada a inadimplência. Para 

tanto, seria necessária a existência de verossimilhança das alegações 

autorais, ou seja, que se demonstrasse o excesso na cobrança 

perpetrada pelo agente financeiro. III - Os elementos constantes dos autos 

não autorizam essa conclusão, até mesmo porque a inadimplência já era 

longa quando do ajuizamento da ação, e, proposta esta, somente foi 

requerido o depósito das parcelas vencidas e vincendas em valores 

calculados unilateralmente pelos devedores. (TRF2, 7a Turma Esp., 

AGTAG 122704/ES, Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, unân., DJU 

30/03/2006, p. 140). (Grifamos). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. 1. A ação consignatória tem 

a finalidade precípua de substituir o pagamento, evitando, assim, o 

inadimplemento do devedor e liberando-o da dívida no caso do credor se 

recusar a receber a prestação, razão pela qual é necessário o depósito 

tanto das parcelas vencidas como das vincendas. 2. Agravo interno 

desprovido. (TRF-2 - AG: 201002010079003, Relator: Desembargador 

Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/11/2011, 

QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 16/11/2011). 

(Grifamos). Registre-se, ainda, a existência de parcelas vencidas, como 

aduzido pelo próprio autor, não restando claramente demonstrado qual 

seria tal montante. Eventual depósito parcial, a teor do entendimento supra, 

deveria ocorrer mediante consignação do devido e do que se está a 

vencer. Ante o exposto, descabida a consignação em valor parcial, 

relativo tão somente às parcelas vincendas, apurado unilateralmente pelo 

autor, com o escopo de se ver mantido na posse do bem móvel e/ou não 

negativado, como requerido na inicial. A propósito, sendo parcial o valor a 

ser consignado, seu efeito restringir-se-ia, igualmente e tão somente, à 

mera quitação parcial da dívida, e não à liberação ampla e irrestrita do 

devedor. Portanto, em virtude de o montante a ser consignado não ter o 

condão de liberar o autor da dívida, impõe-se, de consequência, o 

INDEFERIMENTO do pleito antecipatório como requerido. DEFIRO a AJG 

postulada na inicial. A parte autora manifesta desinteresse na realização 

de audiência conciliatória. CITE-SE a parte ré, na forma requerida na inicial, 

para, querendo, contestar a ação em quinze dias, consignada as 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] TRF2, 7ª Turma Esp., AC nº 

200050010018331, Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, DJ de 26/03/2009. 

(Grifamos).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003849-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDHA BARROS YAMAJI BORRI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. L. B. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PAMELLA BORGES DE LUCENA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003849-73.2020.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: E. L. B., AMANDHA BARROS YAMAJI 

BORRI, PAMELLA BORGES DE LUCENA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por AMANDHA BARROS YAMAJI BORRI 

e EDUARDA LUCENA BORRI, menor púbere, neste ato assistida por sua 

genitora PÂMELLA BORGES DE LUCENA em face de UNIMED 

RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., pelos 

fatos e fundamentos aduzidos na inicial. Alegam as autoras, em síntese, 

que, na condição de dependentes, possuem relação indireta de consumo 

com a requerida há mais de 08 (oito) anos, através do contrato nº 0 139 

327800000 100 7, na modalidade Empresarial. Relatam que ter recebido 

carta enviada pela requerida, notificando-as acerca da impossibilidade de 

manutenção do contrato a partir de 29/09/2020, “sob a motivação de que 

ganharam ação, qual tramitou perante o 2º Juizado Especial de 

Rondonópolis-MT, sob o número 8013686-38.2017.811.0003” (sic). 

Aduzem que, enquanto não firmado novo contrato com a requerida, em 

que se pactuem as mesmas garantias do anterior, esta não pode 

negar-lhes atendimento, mormente pelo fato de serem portadoras de 

graves doenças. Pelo exposto, requerem Tutela Antecipada de Urgência 

para que a requerida seja compelida a manter o contrato anterior e seus 

termos, até que formalizem nova contratação de outro plano compatível, 

sem que percam a(s) carência(s) já obtida(s) Pedem, ao final, seja 

confirmada a liminar, bem como condenada a requerida ao pagamento de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, 

sem prejuízo de verbas e honorários de sucumbência. Era o que tinha a 

relatar. Fundamento e DECIDO. A tutela de urgência foi inserida no art. 

300, do CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem 

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

processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). Não há dúvidas de que 

a autora EDUARDA LUCENA BORRI era/é beneficiária do plano operado 

pela UNIMED, na condição de dependente (ID. 29794772), o mesmo, 

todavia, não se podendo dizer em relação à primeira autora, AMANDHA 

BARROS YAMAJI BORRI, o que não restou evidenciado nos autos a 

contento. Pois bem, apesar da narrativa fática apresentada, em análise 

aos autos, entendo, por ora, pela inviabilidade de se deferir o pleito 

antecipatório nos moldes requeridos. É que, nota-se, referido contrato 

mantinha-se vigente amparado em decisão liminar e precária exarada pelo 

Juízo de um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca (ID. 29794783), 

decisum este então revogado, seguido de acórdão confirmando Sentença 

de primeiro grau. Inobstante a precariedade das decisões liminares, o 

titular do Plano, Sr. RAFAEL FERNANDO BORRI – RONDOCONCUROS, fora 

devida e antecipadamente notificado acerca da rescisão contratual, bem 

como cientificado do prazo de 30 (trinta) dias para contratação de Planos 

em modalidades diversas, “aproveitando as carências já cumpridas neste 

contrato”, fato que cabia a ele informar à requerida, como se vê do 

documento de ID. 29794783. Logo, mediante simples cotejo entre o 

narrado e o documentalmente apresentado, nota-se evidente 

incongruência, ao passo que houve plena certificação de que haveria 

“aproveitamento das carências já cumpridas”. Se, por outro lado, a 

requerida negou atendimento às requeridas por suposta “ausência de 

carência”, ou por qualquer outra motivação inidônea, nada fora trazido à 

inicial que assim evidenciasse, pelo contrário. Ora, em que pese a grave 

situação das requerentes, a qual não se olvida, não se vislumbra, por ora, 

qualquer irregularidade por parte da requerida, a ponto de impor a 

concessão do pleito antecipatório como requerido, mormente porque o 

contrato então vigente, como dito alhures, vigia escorado tão somente em 

medida judicial precária. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEITADA. PARTE AGRAVADA ACOMETIDA POR DOENÇA 

GRAVE. OBESIDADE MORBIDA GRAU III E DIVERSAS COMORBIDADES. 

DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE 

FOSSE REALIZADA A MIGRAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA UM PLANO 

INDIVIDUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Pretende a agravante a reforma da decisão que deferiu a 

antecipação de tutela pleiteada pela autora, ora agravada, para a 

manutenção plano de saúde, rescindido através de notificação 

encaminhada à estipulante. Não merece prosperar a alegação de 

ilegitimidade passiva da Agravante, uma vez que se tratando de demanda 

em que se discute o cancelamento abusivo de plano de saúde, tanto a 

operadora quanto a administradora de benefícios são partes legítimas, 
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dado que essas empresas, enquanto participantes de cadeia de consumo, 

respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. 

Preliminar rejeitada. Pacífica a compreensão no âmbito dos Tribunais 

superiores no sentido de que, não se mostra abusiva a rescisão unilateral 

do contrato coletivo de plano de saúde, tendo em vista que o artigo 13 da 

Lei 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato, aplica-se 

somente aos planos familiares ou individuais. Entretanto, para que seja 

legítima essa rescisão unilaterial, além da prévia notificação com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 17, § único, 

da Resolução nº 195/09 da ANS, também é necessário que seja dada ao 

beneficiário a oportunidade de migrar para plano similar e sem carência, 

através da portabilidade, conforme previsto na Resolução nº 19/1999 do 

Conselho de Saúde Suplementar - CONSU. Precedentes do STJ: AgRg no 

AREsp 478831 / SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Ademais, a agravada 

tem diagnóstico de obesidade mórbida e diversas comorbidades, não 

soando razoável a sua exclusão do plano de saúde neste momento. Ante 

o confronto de valores em jogo, cabe ao Julgador fazer a ponderação e 

tutelar o bem maior da vida, que no caso em tela é a saúde, a dignidade e 

o bem estar da agravada. Recurso conhecido e improvido. (TJ-BA - AI: 

00034629120168050000, Relator: Marcia Borges Faria, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/08/2016). (Grifamos). AÇÃO COMINATÓRIA - 

PLANO DE SAÚDE RESCINDIDO PELA ASSOCIAÇÃO ESTIPULANTE - 

MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO COLETIVO. A rescisão da 

avença é faculdade conferida às partes, que deverão observar as 

obrigações impostas em contrato para essa providência. (TJ-MG - AC: 

10223130221680002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019). (Grifo nosso). 

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO EM PLANO 

EMPRESARIAL RESCINDIDO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO 

MÉDICO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. Insurgência do autor em 

face da sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção em 

plano de saúde. Alegação de que plano empresarial fora rescindido 

durante tratamento de câncer e que nova operadora recusou cobertura. 

Pretensão à manutenção no plano, com os mesmos valores, até término do 

tratamento. Descabimento. Ausência de embasamento legal. Operadora 

antiga que não pode ser obrigada a manter cobertura, cuja contratação foi 

interrompida. Preços, ademais, que não podem ser mantidos na 

transformação do plano empresarial para individual. Eventual pretensão 

nesse sentido deveria ser dirigida em face da nova operadora, em caso 

de recusa abusiva. Ônus sucumbências. Condenação que fez correta 

ressalva a respeito do art. 12, Lei 1060/50. Sentença mantida. Recurso 

desprov ido .  (TJ-SP -  APL:  10201242720138260100 SP 

1020124-27.2013.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 

Julgamento: 03/11/2014, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/11/2014). (Negritamos). Ante ao exposto, não restando presente, ao 

menos por ora, a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido em tela. 

DEFIRO a AJG postulada. Nos termos do art. 334, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de MAIO de 2020, às 10h30min, a 

qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. 

Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no 

mandado que a ausência injustificada das partes será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a 

parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000072-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDEMIR XAVIER RUSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000072-80.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANA FERNANDA DA SILVA, CLAUDEMIR XAVIER RUSI 

REQUERIDO: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. 

FABIANA FERNANDA DA SILVA e CLAUDEMIR XAVIER RUSI ingressaram 

com a presente AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM 

DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

E CAUTELAR EM CARÁTER LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., todos qualificados. Aduz a parte autora que firmara com o réu 

instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, 

correspondente a compra do imóvel descrito e caracterizado nos autos, 

conforme documento de ID. 277811415; que, até a presente data, adimplira 

a importância de R$ 10.955,77 (dez mil novecentos e cinquenta e cinco 

reais e setenta e sete centavos). Requer, em sede de tutela provisória de 

urgência, seja determinado à requerida que se abstenha de efetuar 

cobranças, assim como de inscrever seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito. Pede, ao fim, seja declarada a rescisão contratual, bem como 

condenada a requerida a restituir-lhe no montante já pago, bem com a 

indenizar-lhe por danos morais e em multa por descumprimento contratual. 

Eis o relatório. Fundamento e DECIDO. Recebo a emenda de ID. 28905570 

e DEFIRO a AJG postulada. 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” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

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

p.412). Considerando que subsiste controvérsia a respeito da 

responsabilidade pelo inadimplemento contratual debatido na espécie, cujo 

seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da instrução 

processual, entendo não ser o caso de deferimento, por ora, da almejada 

antecipação de tutela, sendo inoportuna a implementação de qualquer 

medida antecipatória nesta etapa da contenda. 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). (Grifamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA VISANDO 

SUSPENDER PAGAMENTOS DE PARCELAS REFERENTES A COMPRA DE 

IMÓVEL NA PLANTA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. Manutenção da decisão recorrida, 

observando-se que as alegações do agravante poderão ser 

oportunamente reanalisadas pelo juízo, após a formação do contraditório. 

Decisão que não se mostra ilegal ou teratológica. Inteligência da Súmula nº 

59, desta corte. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO 

ART. 557, CAPUT DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00755637320158190000 RIO DE 

JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA 

DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 07/03/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/03/2016). 

(Grifamos). Destarte, circunspecto que se expecte, no mínimo, a 

angularização do feito, de modo a que se obtenham maiores elementos 

sobre tal questão em específico, sendo oportuno ressaltar que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 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). Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. Dispõe o art. 334 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 43 de 444



CPC, que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for 

o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 

183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003799-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAS ALVES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECHFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003799-47.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JHONATAS ALVES DO CARMO REQUERIDO: TECHFERTIL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME Vistos etc. 

JHONATAS ALVES DO CARMO requer a HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL firmado com TECHFERTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA - ME e a consequente extinção do feito. É o breve 

relato. Fundamento e DECIDO. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos jurídicos o acordo extrajudicial celebrado entre as 

partes, através do qual estabelecem a forma de composição. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com decisão de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Honorários e custas devidas nos termos 

do acordo. Preclusas as vias recursais, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002345-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO ANTONIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES QUEIROZ PRESENTES E PERFUMES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOVELI FRANCISCO MARQUES OAB - GO17472 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002345-03.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALERIO ANTONIO ALVES REU: INES QUEIROZ PRESENTES E 

PERFUMES LTDA - ME Vistos etc. VALÉRIO ANTÔNIO ALVES, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou perante este juízo com a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E ILEGITIMIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, em face de INÊS QUEIROZ PRESENTES E PERFUMES LTDA - ME 

(ÁGUA DE CHEIRO), pessoa jurídica de direito privado, também qualificada 

nos autos. Relata o autor, em síntese, que, no ano de 2006, perdeu seus 

documentos particulares, fato então comunicado à CDL de Iporá/GO. Aduz 

que, em dezembro de 2014, ao tentar efetuar uma compra a crédito no 

comércio local, tomara ciência de que seu nome estava negativado. Narra 

que diversas negativações foram feitas em seu nome e, dentre elas, uma 

feita pela requerida, no importe de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), 

com data de vencimento em 05/12/2010 e inclusão em 21/08/2011, a qual, 

assim como as demais, desconheceria. Por conta de tais fatos, pediu a 

procedência dos pedidos para que seja declarado inexistente o débito em 

comento, bem como condenada a requerida a indenizar-lhe em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, sem prejuízo de demais 

verbas e honorários de sucumbência. À inicial juntou documentos. 

Audiência de Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 13849629). Em sede de 

Contestação (ID. 13755993), a requerida apresentou sua versão dos 

fatos, narrando que, em 20/10/2010, vendeu determinada mercadoria à 

pessoa identificada pelo mesmo nome do autor, recebendo uma cártula 

como pagamento, posteriormente devolvido, aduzindo, em sede preliminar, 

a ocorrência de prescrição e sua ilegitimidade passiva, para, no Mérito, 

pontuar que não atuara com culpa no caso, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos e juntando documentos. Em sede de 

impugnação o autor rebateu as alegações da parte requerida e reiterou os 

pedidos iniciais (ID. 13950481). No ID. 14274899, a parte autora juntou 

documentação nova. Instadas a manifestarem-se acerca do interesse 

probatório, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

16284016), ao passo que a requerida quedou-se inerte. Era o que tinha a 

relatar. Fundamento e DECIDO. Registro que o desate da liça não demanda 

atividade probatória em audiência, visto que o seu mérito envolve 

questões unicamente de direito, que podem ser resolvidas, mediante o 

julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, o 

que passo a fazer. Pois bem, aduziu a requerida, em sede de preliminar, 

que a pretensão autoral encontrar-se-ia fulminada pela prescrição, ao 

passo que decorrido o interregno legal de 03 (três) anos (art. 206, §3º, V, 

do CC) entre a data em que o autor tomou ciência da sua negativação – 

12/2014 – e o ajuizamento da presente demanda – 03/2018. Com razão a 

requerida. Consta da narrativa fática exposta pelo próprio autor que ele 

tomara ciência da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes em 

dezembro de 2014, sendo a ação distribuída em março de 2018. Dessa 

forma, a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição trienal 

do art. 206, §3º, V, do CC[1]. Pacífico o entendimento: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de 

ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do 

registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de 

pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. 2. A parte agravante não trouxe, nas 

razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão 

agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015). (Grifamos). AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional da ação de 

indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 

206, § 3º, V, do CC/2002. 2. O prazo quinquenal previsto no art. 27 do 

CDC diz respeito, exclusivamente, à pretensão de indenização por danos 

decorrentes de fato do produto ou do serviço. 3. A existência de uma 

relação contratual entre a recorrente e a instituição financeira recorrida 

não interfere no prazo prescricional que regula a espécie, porque, a 

despeito dessa circunstância, a responsabilidade decorrente desse ilícito 

é extracontratual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1365844/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). 

(Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA 

COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO - TERMO INICIAL - MOMENTO A PARTIR DO 

QUAL A PARTE, CIENTE DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, PODE 

EXERCER A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - PRAZO PRESCRICIONAL 

TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - DECURSO DO PRAZO 

- VERIFICAÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - É dado ao órgão recursal 

conhecer de ofício da prescrição, desde que a apreciação dessa matéria 

se compatibilize com a dimensão vertical do efeito devolutivo do recurso 

interposto e seja franqueada às partes a oportunidade de se manifestarem 
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previamente sobre a questão, conforme exige o parágrafo único do artigo 

487 do CPC/15. - A partir do momento em que, ciente da negativação 

indevida de seu nome, a pessoa pode exercer a respectiva pretensão 

indenizatória, começa a fluir, em consonância com o princípio da actio 

nata, o prazo prescricional pertinente, que é de três anos, nos termos do 

artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10525140013810001 MG, 

Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 07/11/2017, Câmaras 

Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2017). (Grifamos). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS 

MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE 

RECURSAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EXTINÇÃO PELA 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo 

o acórdão recorrido reconhecido que o termo inicial para contagem do 

prazo prescricional seria a partir da ciência da inscrição, nesse ponto, 

carece de interesse processual a recorrente. 2. No que se refere ao 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por 

instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos autos, por 

tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) 

anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 3. A aplicação do art. 27 

do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos 

para ajuizamento da demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de 

responsabilidade decorrente de fato do produto ou do serviço. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 586.219/RS, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

09/12/2014, DJe 15/12/2014). (Negritamos). Logo, tendo em vista o 

escoamento do prazo legal de 03 (três) anos entre a data em que o 

requerido tomou ciência da sua negativação – 12/2014 – e o ajuizamento 

da presente demanda – 03/2018 -, bem como a ausência de prova de 

qualquer causa de sobrestamento prazal, há se reconhecer que a 

pretensão autoral resta fulminada pelo instituto em análise. Diante do 

exposto, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA e, em consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão 

veiculada nesta liça. Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do 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 mediante as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Art. 206. Prescreve: [...] § 3º Em três anos: [...] V - a pretensão 

de reparação civil;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000766-83.2019.8.11.0003

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:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000766-83.2019.8.11.0003 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: WAYSON WENNER VIEIRA VIANA Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito (id 25888289). Desnecessária a 

concordância da parte ré, eis que ainda não citada dos termos da 

presente demanda. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente no 

id 25888289, 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 pela parte desistente. Sem honorários. Ante 

a desistência do prazo recursal, certifique-se quanto ao o trânsito em 

julgado, arquivando-se, em seguida, 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: 1002550-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN PIERRY DOS SANTOS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002550-32.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ALLAN PIERRY DOS 

SANTOS ALVES Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de 

ALLAN PIERRY DOS SANTOS ALVES, ambos devidamente qualificados 

nos autos, alegando em síntese, que firmou com a parte requerida, 

contrato de alienação fiduciária em garantia para aquisição de bem móvel, 

tipo automóvel descrito na exordial, onde relata que a parte ré deixou de 

adimplir as parcelas do crédito pactuado, objetivando assim com a 

presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem móvel 

objeto da controvérsia, tornando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Anexou 

documentos com a inicial. Em decisão interlocutória (ID 12852848), foi 

deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em 

mãos dos representantes legais do autor, assim como procedida a citação 

(ID 19104819), tendo o requerido deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para defesa. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I e II, do CPC, posto 

que desnecessária a produção de provas. "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim procede” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio 

de Figueiredo). O julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno, 

porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de direito, 

reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos 

fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os 

aspectos do litígio, justificando, portanto, a apreciação imediata do pedido, 

sendo inteiramente dispensável, maior dilação probatória para coleta de 

novos elementos de convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro 

Júnior a respeito da matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, 

portanto, a prova dos fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir 

o julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência 

de instrução e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual 

Civil, Vol. 1, Forense, 41ª edição, p. 367). O cotejo dos autos revela que o 

Requerido foi regularmente citado (ID 19104819), e permaneceu silente no 

prazo assinalado para defesa, incorrendo em revelia, de modo a ensejar 

presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição 

inicial, a rigor do art. 344, do Código de Processo Civil. No particular, 

confira-se a jurisprudência: “Salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz”, como esclarece a LJE 20. “Se o réu não contestar a ação, devem ser 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Todavia, o juiz, 

apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 319 

do Cod. de Proc., julgando a causa de acordo com o seu livre 

convencimento” (RF 293/244). “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor em face da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do 

livre convencimento do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). A revelia da parte 

ré, como se sabe, implica na presunção de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor na inicial. Não obstante não ter ela o condão de acarretar, 

necessariamente, a procedência da demanda, pois não afasta do 

Magistrado o poder de conhecer das questões de direito, observo que, 

neste caso específico, as provas contidas nos autos não são capazes de 

derrubar a presunção que favorece o requerente quanto aos fatos por ele 

alegados. "Os fatos" é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus 

efeitos "restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito" 

(RTFR 159/73). Conforme analisado acima a requerida tornou-se revel, 

muito embora exista contra a mesma a presunção de veracidade dos fatos 

não contestados, trata-se de presunção relativa, que somente poderá ser 
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derrubada quando, pelo conjunto probatório, resultar a comprovação de 

prova contrária ao fato narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no 

presente caso. Neste contexto, sopesada a postulação do autor, não se 

tem por desnecessária a instrução processual, entretanto a ré, mesmo 

devidamente citada restou silente, devendo o feito ser apreciado 

consoante a prova pré-constituída constante nos autos, retratada na 

documentação que instruiu a inicial e somada à conduta indiferente da 

requerida. Pois bem, em contemplação aos documentos apresentados com 

a exordial, observa-se que o autor exauriu a contento seu encargo 

probatório, visto que, por meio do contrato acostado (ID 12648989), que 

as partes efetivamente celebraram um contrato de alienação fiduciária em 

garantia para a aquisição de veículo, em que a requerida encontra-se 

inadimplente, conforme se vislumbra do documento acostado no ID 

12649002. Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a existência 

da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do requerido, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Processualmente, realizou 

o autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou 

a citação da parte ré. Esta, advertida das consequências da falta de 

defesa, assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com 

isso, nos moldes da lei processual (CPC – art. 344), a veracidade dos 

fatos contra si articulados, até porque, não questionou o débito anunciado 

na inicial. Senão vejamos, sobre o tema: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS - REVELIA DO 

RÉU - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A 

revelia do réu implica na presunção de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor na inicial. Muito embora não tenha ela o condão de acarretar, 

necessariamente, a procedência da demanda, deverá ser reconhecida 

quando ausente a prova capaz de derrubar a presunção que favorece o 

Autor.” (TJ-MG 104800608885870011 - MG, Relator: SELMA MARQUES, 

Julgamento: 04/09/2007, Publicação: 22/09/2007). Posto isso, sem maiores 

delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o 

domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar 

torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do 

artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 

em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao 

DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que o autor 

consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros, bem como, 

proceda-se a baixa da restrição efetiva na espécie. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003618-85.2016.8.11.0003

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:

AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003618-85.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: AILTON CESAR DE OLIVEIR Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de AILTON 

CESAR DE OLIVEIRA BRITO, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando em síntese, que firmou com a parte requerida, contrato de 

alienação fiduciária em garantia para aquisição de bem móvel, tipo 

automóvel descrito na exordial, onde relata que a parte ré deixou de 

adimplir as parcelas do crédito pactuado, objetivando assim com a 

presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem móvel 

objeto da controvérsia, tornando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Anexou 

documentos com a inicial. Em decisão interlocutória (ID 3311666), foi 

deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em 

mãos dos representantes legais do autor, assim como procedida a citação 

(ID 20206041), tendo o requerido deixado transcorrer in albis o prazo 

assinalado para defesa. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I e II, do CPC, posto 

que desnecessária a produção de provas. "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim procede” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio 

de Figueiredo). O julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno, 

porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de direito, 

reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos 

fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os 

aspectos do litígio, justificando, portanto, a apreciação imediata do pedido, 

sendo inteiramente dispensável, maior dilação probatória para coleta de 

novos elementos de convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro 

Júnior a respeito da matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, 

portanto, a prova dos fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir 

o julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência 

de instrução e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual 

Civil, Vol. 1, Forense, 41ª edição, p. 367). O cotejo dos autos revela que o 

Requerido foi regularmente citado (ID 20206041), e permaneceu silente no 

prazo assinalado para defesa, incorrendo em revelia, de modo a ensejar 

presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição 

inicial, a rigor do art. 344, do Código de Processo Civil. No particular, 

confira-se a jurisprudência: “Salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz”, como esclarece a LJE 20. “Se o réu não contestar a ação, devem ser 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Todavia, o juiz, 

apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 319 

do Cod. de Proc., julgando a causa de acordo com o seu livre 

convencimento” (RF 293/244). “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor em face da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do 

livre convencimento do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). A revelia da parte 

ré, como se sabe, implica na presunção de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor na inicial. Não obstante não ter ela o condão de acarretar, 

necessariamente, a procedência da demanda, pois não afasta do 

Magistrado o poder de conhecer das questões de direito, observo que, 

neste caso específico, as provas contidas nos autos não são capazes de 

derrubar a presunção que favorece o requerente quanto aos fatos por ele 

alegados. "Os fatos" é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus 

efeitos "restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito" 

(RTFR 159/73). Conforme analisado acima a requerida tornou-se revel, 

muito embora exista contra a mesma a presunção de veracidade dos fatos 

não contestados, trata-se de presunção relativa, que somente poderá ser 

derrubada quando, pelo conjunto probatório, resultar a comprovação de 

prova contrária ao fato narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no 

presente caso. Neste contexto, sopesada a postulação do autor, não se 

tem por desnecessária a instrução processual, entretanto a ré, mesmo 

devidamente citada restou silente, devendo o feito ser apreciado 

consoante a prova pré-constituída constante nos autos, retratada na 

documentação que instruiu a inicial e somada à conduta indiferente da 

requerida. Pois bem, em contemplação aos documentos apresentados com 

a exordial, observa-se que o autor exauriu a contento seu encargo 

probatório, visto que, por meio do contrato acostado (ID 3058189), que as 

partes efetivamente celebraram um contrato de alienação fiduciária em 

garantia para a aquisição de veículo, em que a requerida encontra-se 

inadimplente, conforme se vislumbra do documento acostado no ID 

3058215. Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a existência 

da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do requerido, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Processualmente, realizou 

o autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou 

a citação da parte ré. Esta, advertida das consequências da falta de 

defesa, assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com 

isso, nos moldes da lei processual (CPC – art. 344), a veracidade dos 

fatos contra si articulados, até porque, não questionou o débito anunciado 

na inicial. Senão vejamos, sobre o tema: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS - REVELIA DO 

RÉU - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 
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AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A 

revelia do réu implica na presunção de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor na inicial. Muito embora não tenha ela o condão de acarretar, 

necessariamente, a procedência da demanda, deverá ser reconhecida 

quando ausente a prova capaz de derrubar a presunção que favorece o 

Autor.” (TJ-MG 104800608885870011 - MG, Relator: SELMA MARQUES, 

Julgamento: 04/09/2007, Publicação: 22/09/2007). Posto isso, sem maiores 

delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o 

domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar 

torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do 

artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 

em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao 

DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que o autor 

consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros, bem como, 

proceda-se a baixa da restrição efetiva na espécie. 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: 1008335-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSJARDINOPOLIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

HU - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008335-38.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): TRANSJARDINOPOLIS LTDA - EPP REU: HU - TRANSPORTE 

RODOVIARIO LTDA, BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. 

TRANSJARDINÓPOLIS LTDA – EPP deduziu a ação referenciada em face 

de HU - TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA e BRADESCO SEGUROS S/A, 

todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. 

O feito teve seu trâmite normal, sendo que no ID. 28715945 as partes 

noticiaram a autocomposição, requerendo sua homologação e extinção do 

feito. O requerido BRADESCO SEGUROS S/A informou a quitação total do 

acordado, pugnando pela extinção da demanda (ID. 29415827). É o 

sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes ID. 28715945, 

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 CPC. Apresentadas nos autos as 

informações necessárias, expeça-se alvará do montante depositado na 

espécie, mediante as cautelas de estilo. Sem custas processuais (art. 90, 

§3º, CPC). Honorários advocatícios na forma do acordo em comento. Nada 

mais sendo requerido, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008651-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SUZINI GORZONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008651-51.2019.8.11.0003 REQUERENTE: AYMORE 

Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL ALVES DE SOUZA - MT12880-O 

REQUERIDO: ALINE SUZINI GORZONI Vistos etc. Conforme se depreende 

dos autos, a parte autora requereu a desistência da ação no ID. 

24321709. 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. 24321709, 

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 processuais remanescentes, se houver, pelo desistente. 

Sem honorários ante a ausência de contenciosidade na liça. Proceda-se 

com o necessário para baixa de eventual restrição judicial, na forma 

requerida pelo autor. Considerando a renúncia expressa ao prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com 

as cautelas de praxe. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000194-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS LEITE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000194-30.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 19697702 e 24328855, intime as partes para informar 

ao Juízo a possibilidade de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

haja a composição amigável entre as partes, deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 

06 de março de 2020 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004292-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DONIZETE BEATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MISUMI WATANABE OAB - SP187243 (ADVOGADO(A))

PRISCILA BOLINA PELLINI OAB - SP310537 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 47 de 444



 

Código Processo nº. 1004292-92.2018.8.11.00003 Vistos etc. Tendo em 

vista os atos praticados na Ação de Recuperação Judicial, aguarde a 

decisão a ser proferida no feito sob o nº 1004067-72.2018.8.11.0003. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003435-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON CARLOS FERREIRA DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003435-17.2016.8.11.0003 Vistos etc. A exequente requer a 

penhora on line, em conta corrente do executado, sob o argumento da 

incidência das disposições contidas nos artigos 835, I do CPC. A credora 

limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, 

de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou 

instituições financeiras em nome do devedor. Registra-se, a princípio, que 

a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro 

de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da 

Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para 

localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, automaticamente 

e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em toda e qualquer conta 

bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum 

executado é bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e 

aplicações financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio 

exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, considerando que, no 

dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante 

excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso 

de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos 

financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após 

sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual 

abuso que não cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o 

sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as 

contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito 

mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In 

casu, flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia 

fundamental do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a 

exigir uma rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o 

magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, nem 

sempre é rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de 

tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 23149198. Intime o autor para 

que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001106-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA TELES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLY CARDOSO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001106-32.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerida na pessoa do patrono constituído nos autos, para informar se 

houve decisão nos autos 0006148-45.2017.8.11.0003, em 2ª instância, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003669-96.2016.8.11.0003

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:

RONILDO JOSE CAMARGO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RONILDO JOSE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003669-96.2016.8.11.0003 Vistos etc. A exequente requer a 

penhora on line, em conta corrente do executado, sob o argumento da 

incidência das disposições contidas nos artigos 835, I do CPC. A credora 

limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, 

de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou 

instituições financeiras em nome do devedor. Registra-se, a princípio, que 

a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro 

de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da 

Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para 

localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, automaticamente 

e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em toda e qualquer conta 

bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum 

executado é bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e 

aplicações financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio 

exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, considerando que, no 

dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante 

excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso 

de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos 

financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após 

sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual 

abuso que não cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o 

sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as 

contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito 

mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In 

casu, flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia 

fundamental do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a 

exigir uma rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o 

magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, nem 

sempre é rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de 

tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 23861258. Intime o autor para 

que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002127-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANGELO DE PAULO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002127-09.2017.8.11.0003 Vistos etc. A exequente 

apresentou pedido de penhora e remoção sobre o bem móvel indicado, 

sob o argumento de que o veículo está alienado fiduciariamente à 

Exequente. Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em 

vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que 

incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar 

em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia 

que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da 

dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da 

medida, deixar de corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 

(quatro) anos, e multa. Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas 

colocados à disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma 

indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor 

exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira 

vinculada ao devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas 

quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes 

configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. 

Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro, por ora, o pedido de penhora e remoção 

sobre o bem móvel indicado (Id. 23797854), ante a fundamentação acima 

exarada. Intime a parte exequente para acostar no presente feito a “tabela 

FIPE” do bem móvel pretendido, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005680-64.2017.8.11.0003

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:

CLAUDENICE BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005680-64.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime a parte 

requerente pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente o disposto 

na decisão sob o Id. 22016295, sob pena de extinção da presente ação. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001266-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLAT BRAGA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001266-57.2016.8.11.0003 Vistos etc. Mantenho a decisão 

exarada sob o Id. 24278741 pelos seus próprios fundamentos, devendo a 

parte interessada se valer dos meios processuais próprios para atacar o 

decisum. Cumpra Sra. Gestora a mencionada decisão, expedindo o 

necessário. Intime. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005132-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURISTINA FERREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE OAB - MT6973/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005132-73.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime a parte 

requerente pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente o disposto 

na decisão sob o Id. 24029751, sob pena de extinção da presente ação. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009674-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009674-03.2017.8.11.0003 Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência e determino que o banco requerido traga no prazo de 05 (cinco) 

dias, extratos bancários da conta corrente da autora referente aos meses 

de agosto e setembro de 2017, bem como extratos com comprovantes de 

pagamento referente as faturas de cartão de crédito dos meses de janeiro 

a outubro/2017. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis – MT, 06 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CUMPRIR INTEGRALMENTE A 

DECISÃO ID. 27887141, ITEM II, JUNTANDO AOS AUTOS NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS O EXTRATO COM RELAÇÃO DE CONSUMO E CONTAS 

PAGAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009495-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCIO CAMPOS BARBOSA (REU)

 

(Processo 1009495-35.2018.11.0003) Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Márcio Campos Barbosa (CPF n° 

998.614.371-34), com a utilização, apenas, dos Sistemas disponíveis a 

este juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista a autora para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 07 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004806-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MACHADO OAB - MT22821/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS (REU)

 

Processo nº. 1004806-79.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado pelo requerente no ID nº. 23322326, tão-somente para a 

realização da busca do atual endereço do requerido IGOR FABRÍCIO DE 

SOUZA FREITAS – CPF nº. 007.486.121-22, pelos Sistemas Bacenjud e 

Infojud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005048-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVERA (EXECUTADO)

WILTON OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1005048-04.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado pelo exequente no ID nº. 21402105, tão-somente para a 

realização da busca do atual endereço dos executados WILTON OLIVEIRA 

- ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.075.576/0001-60 e WILTON OLIVEIRA 

– CPF nº. 604.257.841-34, pelos Sistemas Bacenjud e Infojud. Vindo aos 

autos a informação, dê-se vista ao requerente. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003022-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THULIO RODRIGO RIBEIRO BARCELOS (EXECUTADO)

 

Código Processo nº. 1003022-67.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 22095041, para busca do atual endereço do 

executado (CPF nº. 009.634.231-50) apenas com a utilização dos 

sistemas Infojud e Bacenjud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao 

exequente para manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001898-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DAMASCENO JUNIOR (EXECUTADO)

 

Código Processo nº. 1001898-49.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 22837922, para busca do atual endereço do 

executado (CPF nº. 667.108.711-34) apenas com a utilização dos 

sistemas Infojud e Bacenjud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao 

exequente para manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT,08 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004592-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010416-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DEWES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS CRUVINEL RODRIGUES OAB - GO0032468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGUES DA CUNHA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO ID. 29120193, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000589-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000589-90.2017.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando os autos, 

vê-se do documento sob o Id. 17793423 que o objeto da ação que tramitou 

perante a Justiça Federal sob o nº 0003593-71.2016.4.01.3602 é diverso 

do discutido no presente feito, embora tenha as mesmas partes e causa 

de pedir. Desse modo, considerando as petições sob os Ids. 17720594 e 

17793422, intime as partes para informar ao Juízo a possibilidade de 

acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso haja a composição amigável 

entre as partes, deverão trazer aos autos a proposta para homologação. 

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003150-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR SOUZA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-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))
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003150-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

petições sob os Ids. 19592311 e 19645673, intime as partes para informar 

ao Juízo a possibilidade de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

haja a composição amigável entre as partes, deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. Havendo decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 

06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATHYANE NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo, id. 

27612058, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013314-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO IBM S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES BOM JESUS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº 1013314-43.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Recebo o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Suspendo os 

autos nº. 1003156-94.2017.8.11.0003, conforme dispõe § 3º do artigo 

134, do CPC. II – Cite os sócios da empresa executada, para se 

manifestarem e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 135, do CPC, observando o endereço descrito no 

Id. 25399236. III – Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – 

MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010561-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO TOLENTINO DE CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETWORK SOLUCOES EM REDES E TECNOLOGIAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010561-84.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 23367708, tão somente para concessão do prazo 

de 05 (cinco) dias para juntada dos boletos nos valores de R$ 150,00 e 

73,27. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002142-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA HELENA LOURENCO BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002142-75.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido sob 

o Id. 25869815 para a realização da pesquisa com utilização do sistema 

RenaJud para busca de veículos por ventura existentes em nome da 

executada. II – Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao credor para 

manifestação. III – Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008057-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLITON DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008057-37.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - A exequente 

requer a penhora on line, em conta corrente da executada, sob o 

argumento da incidência das disposições contidas no artigo 854, do CPC. 

A credora limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via 

Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou 

instituições financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, 

que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de 

setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O 

art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de 

abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a 

indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, flagrante a inconstitucionalidade da 

norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu 

aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na 

prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares 

de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o 

exagero desnecessário de tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido 

de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 

25943549, assim, intime o autor para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. 2.0 – Com relação ao pedido de 

restrição total dos veículos encontrados em nome da executada, via 

sistema Renajud, indefiro, por ora, ante a fundamentação exarada no “item 

1.0” desta decisão. Defiro, no entanto, a pesquisa via sistema Renajud 

para busca de veículos por ventura existentes em nome da executada. 

Vindo aos autos a informação, intime a parte autora para que se manifeste 

sobre qual veículo quer promover a penhora, bem como acostar no 

presente feito a “tabela FIPE” do bem móvel pretendido, no prazo de 05 
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(cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 06 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003592-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003592-48.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou última 

anotação na CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003601-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA (REQUERENTE)

J. M. V. G. (REQUERENTE)

T. V. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003601-10.2020.8.11.0003 Vistos etc. I - Intime o 

patrono dos autores, subscritor da exordial, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar sua representação processual, nos termos do artigo 71 

do CPC, vez que os autores João Marcelo Vieira Guimarães e Théo Vieira 

Guimarães são menores de idade e não possuem capacidade para 

ingressar em juízo. II – A autora Evelin Suelen Moraes Vieira Guimarães 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou última 

anotação na CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. III - Cumpra. Rondonópolis-MT, 

06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003302-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MM TRANSPORTES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAZARE GORET PASQUALI OAB - SC14161 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1003302-33.2020.8.11.0003 Vistos etc. O advogado 

da parte autora requer a expedição da guia para recolhimento das custas 

de distribuição da presente carta precatória. No entanto, cumpre 

esclarecer que é de responsabilidade do advogado ou da parte 

interessada promover os atos necessários para emissão da guia para 

pagamento de custas, a qual deverá ser emitida mediante acesso ao site 

do e. TJMT. Assim, Intime o autor para proceder/comprovar o recolhimento 

das custas/taxa judiciárias referente a distribuição da CP, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de devolução sem o devido cumprimento. 

Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003409-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W C RIBEIRO (EXECUTADO)

WANDERSON COSTA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003409-77.2020.8.11.00003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII 

–Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007707-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELFINA MITICO MIYOSHI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0007206A (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 : 

1007707-20.2017.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência. 

RONDONÓPOLIS, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008304-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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AIRTON CAMPOS DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILDO FRANCO RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRA GOMES DA SILVA OAB - GO35549 (ADVOGADO(A))

WILLIAN DIAS CAVERSAN OAB - MT17543/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABRÍCIO GEORGE MORAES (TESTEMUNHA)

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 : 

1008304-18.2019.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência 

RONDONÓPOLIS, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001642-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BISPO DE LIRA 02577272138 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEDE ENFERMAGEM ESPECIALIZADAS LTDA - ME (REU)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REU)

PROX PARTICIPACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 29952870, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003894-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO LOPES SANTANA JUNIOR OAB - MT24670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(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 : 

1003894-48.2018.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência e gravação 

em áudio e vídeo. RONDONÓPOLIS, 06 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001879-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA TEODORO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLÁUDIO ARAÚJO DA SILVA (REQUERIDO)

SILVEIRA D ABADIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001879-72.2019.8.11.0003) Vistos etc. I – Considerando os 

termos do artigo 139, II, do CPC, o qual prevê que o magistrado pode 

promover a qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as 

partes, designo o dia 22 de maio de 2020 às 16h00 para audiência de 

conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos seus respectivos 

advogados, para comparecerem ao ato, munidos de poderes para transigir 

ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de seus constituintes. III – 

Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010810-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ARAUJO VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1010810-98.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 22 de maio de 2020 às 

14h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 

06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000578-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS66980-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 29954952, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003185-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA (RECONVINDO)

Outros Interessados:

JOSE ANTONIO DUARTE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1003185-42.2020.8.11.0003 Vistos etc. Designo 

audiência para o dia 04 de junho de 2020 às 14h00, para oitiva da 

testemunha José Antônio Duarte. Intime a testemunha, observando o 

endereço no Id. 29628766. Informe ao Juízo deprecante a data da 

audiência. Intime os advogados via DJE. Expeça o necessário. Intime. 
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Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013921-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T I R DA SILVA EIRELI (REU)

TAIZ INGRIDI REZENDE DA SILVA RODRIGUES (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DAS 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS IDS. 29956927 E 29956924, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015247-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POTIRA MAIARA RODRIGUES FORTES (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 29958252, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002848-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE ALIMENTOS TUPI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CENTER MITSUCAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/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 : 

1002848-24.2018.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência 

RONDONÓPOLIS, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013874-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MAGGI PISSOLLO (REQUERENTE)

TEREZINHA DE SOUZA MAGGI (REQUERENTE)

BLAIRO BORGES MAGGI (REQUERENTE)

HUGO DE CARVALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

ITAMAR LOCKS (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IJAIR VAMERLATTI OAB - PR14928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO CIBULSKI (REQUERIDO)

MARIA INES CIBULSKI (REQUERIDO)

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 : 

1013874-82.2019.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência. 

RONDONÓPOLIS, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013716-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA MAFRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1013716-61.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 22 de maio de 2020 às 

14h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008434-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA NOGUEIRA SILVA OAB - 029.080.204-08 

(REPRESENTANTE)

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1008434-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 22 de maio de 2020 às 

14h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa dos 

seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008701-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIRO JOSE MOREIRA LUSTOZA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 29959315, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003572-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIA FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR JOSE VALERIO JUNIOR (EXECUTADO)

BENEDITA R DA SILVA VALERIO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 
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PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003380-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE NOGUEIRA DINIZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003492-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003492-93-.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007819-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER HENRIQUE SENTINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS LEITE DUARTE OAB - SP268659 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMERJAL COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012111-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IOLANDA MORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CELIO BATISTA PINTO OAB - GO15150 (ADVOGADO(A))

DANIELA BAILAO SERRA OAB - MG120892 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRALOG TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

FAGNER CESAR SILVA DE JESUS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007244-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008142-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLY CRISTHINA PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003175-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO POLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARICK AMARAL FARAH (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 769577 Nr: 1956-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 Dessa forma, indefiro o pedido à fls. 679/680.Intime a credora, 
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pessoalmente, por meio de ARMP, bem como, seu patrono, pelo DJE, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.Intime. 

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.: 763401 Nr: 15086-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. SALLES COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA, ANTONIO MELO SALES, ZAQUEO MICHELITE - ME, ZAQUEO 

MICHELITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CAETANO 

VACCHIANO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 Código nº 763401

Ação Civil Pública

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: A. M. Salles Comércio de Madeiras Ltda e outros

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de A. M. 

SALLES COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e outros, também qualificados no 

processo, visando compelir os demandados à recomposição dos danos 

ambientais, na forma em que foram condenados.

 À fls. 276, o credor noticia a realização. O autor noticia o cumprimento da 

avença e requer a extinção do feito (fls. 289). Vieram-me os autos 

conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cumprimento da obrigação 

pelos demandados. O autor noticia o cumprimento da obrigação.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente ação ante o cumprimento da obrigação. Sem 

custas e honorários advocatícios vez que não cabíveis à espécie. 

Determino a baixa dos gravames, via Renajud, sobre os veículos 

relacionados à fls. 143. 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.: 865866 Nr: 5245-10.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LEANDRO GIACHINI, JULIANA 

APARECIDA GIACHINI

 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:

 Código nº 865866

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que o objeto da 

deprecata é, tão somente, a citação dos executados, razão pela qual 

indefiro o pedido à fls. 60.

Lado outro, observa-se que não houve, ainda, a citação de FÁBIO 

LEANDRO GIACHINI, razão pela qual determino que o credor promova os 

atos necessários para que a angularização processual de perfectibilize, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da CP no estado em 

que se encontra.

 Intime. 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.: 90190 Nr: 1247-64.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED SEGURANCA OCUPACIONAL E MEDICINA DO 

TRABALHO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCLINICAS MATO GROSSO ASSIST. 

MEDICA, JOSÉ EDUARDO PORTO, PEDRO EDSON ZANIN, AUGUSTO 

AURÉLIO DE CARVALHO, UNDEMBERG SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393/MT, ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, ANDERSON 

PABLO FERREIRA DE CAMARGO - OAB:15222, DHANDARA 

ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - OAB:21021/MT, JEAN CARLO 

RIBEIRO - OAB:7179/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13.754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 Código nº 90190

Vistos etc.

1.0 - DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO (fls. 780/781)

Indefiro o pedido de compensação de crédito, na forma pleiteada pela 

SOMED, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, 

que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o 

qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, 

portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento 

jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza.

Nunca é demais lembrar que GUILHERME ANTÔNIO MALUF foi excluído da 

lide, sendo certo que o bloqueio de ativos financeiros foi realizado em 

nome de terceiras pessoas.

Certifique a srª Gestora do decurso de prazo para o cumprimento da 

obrigação pela SOMED.

2.0 - DO PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO

Vê-se à fls. 788, que o executado AUGUSTO AURÉLIO DE CARVALHO 

requereu a emissão de certidão para fins de interposição de agravo, cujo 

pleito, até a presente data, não restou atendido.

Dessa forma, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa e 

nulidade de atos processuais, determino que a srª Gestora emita a 

certidão requerida, mesmo porque houve o recolhimento do emolumento 

para tal desiderato.

Após, voltem-me conclusos para enfrentamento da impugnação ao 

cumprimento de sentença.

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.: 420865 Nr: 3048-63.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR, PATRÍCIA AGUIAR 

CAMACHO CARVALHO, DUILIO PIATO JUNIOR

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

MARIA FERRARI AGUIAR

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 420865

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelos exequente à fls. 394/397. Expeça Carta 

Precatória para a Comarca de Poxoréu-MT, com prazo de 60 (sessenta) 

dias, para avaliação e praceamento dos imóveis objetos das matrículas 

nºs 3.379, 4.290, 4.557, 6.835 e 9.514, do CRI local.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 447915 Nr: 3094-81.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE SOUZA

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 Código nº 447915

Vistos etc.

O exequente requer a penhora e avaliação de veículos de propriedade do 

executado.

Dessa forma, nos termos dos artigos 798 e 829, § 2º, do CPC, defiro o 

pedido de penhora e avaliação do caminhão trator, placa: JZE 0114; e, 

carroceria, placa JZE 1164, descritos à fls. 38/39, observando o endereço 

informado na inicial.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 707624 Nr: 2421-54.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FARAH, BADI FARAH, LUTFI MIKHAEL 

FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305/MT, FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351/MT, 

FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, GLADIS DENISE 

MELCHIOR (ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B, NERY DOS 

SANTOS DE ASSIS - OAB:15015-B/MT

 Código nº 707624

 Vistos etc.

Considerando que os demandados comprovam o cumprimento das 

obrigações as quais foram condenados, conforme sentença à fls. 

435/439, por meio dos documentos à fls. 444/449 e auto de constatação à 

fls. 453/458, bem como, o autor requer pugna pela extinção da lide, 

determino o arquivamento do feito, com baixa e anotações necessárias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 732486 Nr: 12689-36.2013.811.0003

 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): AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736-MT, 

CARLOS ALBERTO BUENO - OAB:17439/A, KALITA C. SEIDEL DA 

SILVA - OAB:20161-01, REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 .Código nº 732486.

Vistos etc.

Acolho a manifestação ministerial à fls. 679.

Designo audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2020 às 16h00.

Intime os requeridos e, dê-se ciência ao parquet.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 733740 Nr: 13676-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANDRA ARIELA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA 

BORGES - OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 .Código nº 733740.

Vistos etc.

I - HOMOLOGO o cálculo à fls. 241. Determino que a credora, no prazo de 

05 (cinco) dias, traga o demonstrativo atualizado do débito principal e dos 

honorários sucumbenciais fixados na r. sentença, sem a aplicação dos 

termos do artigo 523, do CPC, vez que a devedora está impossibilitada de 

efetuar o cumprimento voluntário da sentença, em razão do bloqueio 

judicial realizado sobre todos os seus ativos.

II – Vindo o cálculo, OFICIE ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC, na Ação Civil Pública que tramita sob o nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, em razão ao contido no Ofício Circular nº 

0500192/GACOG, da Corregedoria do Estado do Acre, encaminhado a 

este TJMT, para que proceda a reserva de valores/penhora no rosto dos 

autos, para garantia da sentença que reconheceu o crédito em favor da 

exequente.

 III - Considerando que para o recebimento do valor acima, caberá aquele 

Juízo verificar se haverá ou não suficiência de ativo para pagamento dos 

credores, após a liquidação dos débitos preferenciais oriundos dos juízos 

fiscais e criminais, SUSPENDO o andamento do processo até a 

comunicação da conclusão do levantamento do ativo e passivo da 

empresa devedora, para fins de prosseguimento da presente ação.

IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 922648 Nr: 2394-27.2019.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVONE DA ROCHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 .Código nº 922648.

Vistos etc.

Designo o dia 15 de maio de 2020 às 14h00 para oferecimento da 

suspensão condicional do processo.

 Intime o denunciado, pessoalmente, no endereço descrito à fls. 101, bem 

como seu patrono constituído, via DJE.

Ciência ao representante do Ministério Público.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 853198 Nr: 818-67.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BRENDO FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 

OAB/MT

 Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de DIEGO BRENDO 

FERREIRA DE JESUS, brasileiro, solteiro, operador de painel, portador do 
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RG nº 23843802 SSP/MT, inscrito no CPF nº 054.619.741-80, filho de 

Elisandra Ferreira e Agnaldo Paulo de Jesus, residente e domiciliado na 

Rua Floriano Peixoto, nº 143, centro, nesta cidade de Rondonópolis/MT, 

nos termos do dispositivo suso mencionado.Determino que o valor 

recolhido nos autos (fls. 63) permaneça depositado na Conta Única do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculado nestes autos, para futura 

aplicação em projetos ambientais, a serem aprovados por este Juízo, nos 

termos dos artigos 1.651 e 1.655, da CNGC, que dispõe:“Art. 1.651. Na 

execução da pena de prestação pecuniária decorrente de infração 

ambiental, os valores serão recolhidos em conta judicial única vinculada à 

unidade gestora, com movimentação apenas por meio de alvará judicial, 

emitido pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado 

Volante Ambiental, sendo vedado o recolhimento em cartório ou 

secretaria.(...)Art. 1.655. A prestação pecuniária destina-se, 

preferencialmente:I – à entidade pública ou privada com finalidade 

socioambiental;II – às atividade de caráter essencial ao meio ambiente 

físico, natural, cultural, artificial, preferencialmente, à segurança pública, à 

educação, à saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante 

cunho ambiental, a critério da unidade judiciária.” (grifei)O processo será 

desarquivado em momento oportuno para destinação do valor recolhido na 

conta judicial, devendo a Secretaria manter registro do referido montante 

em livro próprio.Com o trânsito em julgado, arquive com as baixas e 

anotações necessárias. Custas “ex lege”.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 28 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 825621 Nr: 4887-79.2016.811.0003

 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): GENIVALDO JOSÉ DA SILVA, ALFREDO 

ARAGÃO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 Código nº 825621

Vistos etc.

O Parquet, por meio da cota e documentos à fls. 257/268, aduz possível 

interesse do INCRA na lide, em razão do imóvel localizar-se em 

assentamento rural, de responsabilidade daquele ente estatal.

Dessa forma, considerando que o bem, objeto da lide, é destinado à 

reforma agrária administrada pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), autarquia integrante do corpo administrativo da 

União, sendo, assim, a matéria deve ser posicionada, necessariamente, de 

acordo com a norma prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que 

estabelece a competência da Justiça Federal, nestes termos:

“Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas 

à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Inexistindo, assim, legislação que enquadre a matéria versada na presente 

lide como de competência da Justiça Estadual, esta não pode apreciar e 

julgar o processo, sendo nulos todos os atos processuais efetuados no 

seu âmbito.

 Ainda, como se trata de competência em razão da matéria, portanto, de 

natureza absoluta, possível a declaração de incompetência ‘ex officio’.

Dessa forma, declino a competência para processar e julgar, a presente 

demanda, ao Juízo da Seção Judiciária Federal desta Comarca.

Remeta os autos ao distribuidor para baixa e comunicações necessárias 

e, após, envio ao Juízo competente.

Cumpra.

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.: 765766 Nr: 224-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, qualificado nos autos, 

ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra VALÉRIA 

ALVES DA COSTA, também qualificada no processo, objetivando o 

recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 768097 Nr: 1339-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULER VALQUIR MEDEIROS DE OLIVEIRA, CIELO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRES AUTO POSTO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:17.603-A/MT, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 Vistos etc.

 CIELO S/A, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL contra LONDRES AUTO POSTO LTDA, também 

qualificada no processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 
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andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 825014 Nr: 4621-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBARDELLINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F NOBRE & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI BUENO PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 74.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 SBARDELLINI & CIA LTDA, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra V. F. NOBRE & CIA LTDA, 

também qualificada no processo, objetivando o recebimento de crédito 

inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 19330 Nr: 98-87.1986.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOYA SEVERIANO, ADOLFO VALERIO, 

EGIDIO VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO - 

OAB:1366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁTIMA JUSSARA 

RODRIGUES - OAB:6090/MT, Oswaldo Rodrigues Moutinho - 

OAB:408-RO

 Vistos etc.

 BANCO ITAÚ S/A, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra JOSÉ MOYA SEVERIANO e outros, 

também qualificados no processo, objetivando o recebimento de crédito 

inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 39790 Nr: 367-77.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS LEONARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO LTDA, qualificada nos 

autos, ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra 

ADONIAS LEONARDO DA SILVA, também qualificado no processo, 

objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 
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os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 407309 Nr: 3034-16.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARVAJAL EDUCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CONTABILISTA LTDA, SIRLEY 

OLIVEIRA DOS SANTOS, DENILTON PIMENTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHEILA ALVES DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 CARVAJAL EDUCAÇÃO LTDA, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra COMERCIAL 

CONTABILISTA LTDA e outros, também qualificados no processo, 

objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 420716 Nr: 2965-47.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVEL MECANICA INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍSA GIMENES BRANCO - 

OAB:282.727-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE ALMEIDA 

GEMICNANI - OAB:47.9540PR

 Vistos etc.

 CERVEJARIA PETRÓPOLIS LTDA, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra LEVEL MECÂNICA INDUSTRIAL 

LTDA, também qualificada no processo, objetivando o recebimento de 

crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 269203 Nr: 2657-26.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Vistos etc.

 EDMUNDO MARCELO CARDOSO, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra GRÁFICA MODELO LTDA, também 

qualificada no processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 
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julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 717357 Nr: 12785-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI VITORIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SCARTON, ZENI EMILIA SCARTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ELOI VITÓRIO MARCHETT, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra JOÃO SCARTON e outro, 

também qualificados no processo, objetivando o recebimento de crédito 

inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 723156 Nr: 4149-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIDAN DA SILVA SOUZA CENTENARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ANTONIO CENTENARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

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

 Vistos etc.

 ERIDAN DA SILVA SOUZA CENTENÁRIO, qualificado nos autos, ajuizou 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra CLAUDEMIR 

ANTÔNIO CENTENÁRIO, também qualificado no processo, objetivando o 

recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 450123 Nr: 5303-23.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS COMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT

 Vistos etc.

 ROSÂNGELA DOS SANTOS COMPER, qualificada nos autos, ajuizou 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra MOISES SANTOS 

LOPES, também qualificado no processo, objetivando o recebimento de 

crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 435859 Nr: 4527-57.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA RITA ENGENHARIA DE COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON FALCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 SANTA RITA ENGENHARIA DE COMÉRCIO LTDA, qualificada nos autos, 

ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra NILSON 

FALCO, também qualificado no processo, objetivando o recebimento de 

crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 712789 Nr: 7872-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MARTINS JUNIOR, ELIANA REGINA 

OGNIBENE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 BANCO SANTANDER BRASIL S/A, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra GERALDO MARTINS 

JÚNIOR e outra, também qualificados no processo, objetivando o 

recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441132 Nr: 9801-02.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI GONCALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DO CÁLCULO DE FL. 337/338, E 

MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450891 Nr: 6071-46.2011.811.0003

 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: THAÍS EMANUELE DE OLIVEIRA FAGOTTI, CLÁUDIA DE 

OLIVEIRA FAGOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA CLEMENTE FERRARI

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

- OAB:MT 6358-O

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

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701159 Nr: 9137-34.2011.811.0003

 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): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, EDSON MOACIR ORLATO

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 189/192), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 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

 INTIMAÇÃO DA DRA. NÍVIA MARIA LIMA RODRIGUES, OAB/MT 22248-O, 

PARA NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DEVOLVER OS 

AUTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 27.02.2020, SOB PENA 

AS PENAS DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710508 Nr: 5479-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de intimação devolvida (fl. 171/173), bem como, providenciar o andamento 

do feito. Decorrido o prazo sem manifestação, intimar a parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735818 Nr: 16346-83.2013.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão solicitado à fl. 101. Decorrido este prazo, o advogado da 

parte autora deverá dar prosseguimento ao feito independente de nova 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741226 Nr: 2821-97.2014.811.0003

 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): FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 79/83), bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, intimar a 

parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753739 Nr: 9667-33.2014.811.0003

 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: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:OAB/MT17209-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 104/105, 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.: 300827 Nr: 3057-35.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIO PEDROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCIO PEIXOTO, NEUSA HIRAIWA PEIXOTO, 

MESSIAS ANDRADE PEIXOTO, MARLEI PEIXOTO REIS, WALTER FERREIRA 

REIS, ESPOLIO DE MARCIO JOSÉ PEIXOTO, MESSIAS ANTONIO PEIXOTO, 

IRACEMA DINARDI PEIXOTO, MARIA SALOMÉ PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

MARCELLO MARK DE FREITAS - OAB:15143/MT, MARIELLE DE 

MATOS SOARES - OAB:9920, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:5169 MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão solicitado à fl. 951. Decorrido este prazo, o advogado da 

parte autora deverá dar prosseguimento ao feito independente de nova 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386686 Nr: 419-87.2007.811.0003

 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: HSBC BRASIL CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 282/284), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434285 Nr: 2951-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA, ELENI COPETTI 

ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

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

OAB:8.521/MT, LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123

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

impulsiono estes autos com a finalidade de dar vista às partes da petição 

do Sr. Perito, fl. 574/610, e manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39797 Nr: 366-92.1996.811.0003

 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): JOAO GONCALVES MEDEIROS, EDUARDO 

MARCOS DE ALMEIDA, EDILSON GONÇALVES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (PROCESSOS ANTERIORES A 

2002), NOS VALORES DE R$ 167,45 DO FUNAJURIS, E R$ 23,70 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61009 Nr: 9369-37.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA CORREA BLAITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BETTENCOURT BARCO, ANTONIO 

FERNANDO BARCO, SALETE MARIA TEIXEIRA HUHL BALCO, ESPOLIO DE 

JOSÉ BAGINI BALCO, CARLA BALCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE CIÊNCIA DO CÁLCULO DE FL. 948, 

BEM COMO, DO PEDIDO FORMULADO PELOS DEVEDORES A FL. 927/941, 

NO PRAZO DE 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819706 Nr: 2805-75.2016.811.0003

 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: ROBERTO MIGUEL POFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAR TORRES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:OAB/MT11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:/MT 15217

 INTIMAÇÃO DO DR. CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN, OAB/MT 23139-O 

, PARA NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, DEVOLVER OS 

AUTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGA DESDE 13.02.2020, SOB PENA 

AS PENAS DO ART. 234, § 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774366 Nr: 4048-88.2015.811.0003

 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: RONIGLEI DOURADO PEREIRA, MARIA LUCIA 

DOURADO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FELIX DA SILVA, PEDRO SIRSO 

CARRAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de fls. 189/210, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777283 Nr: 5174-76.2015.811.0003

 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: ARALDI LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI ME, 

ARNALDO LUIZ ARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 

LTDA

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

OAB:MT/6.356, TATIANE FIGUEIREDO DE LARA - OAB:MT 20698-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ MAGRINI BASSO - 

OAB:, AQUILES TADEU GUATEMOZIM - OAB:121377/SP, DINOVAN 

DUMAS DEOLIVEIRA - OAB:OAB/SP 249.766, NADIA GISELLY DE 

CASTRO E SILVA - OAB:12.416/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.204/212).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830504 Nr: 5975-55.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBR ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISE CAROLINE PRADELA 

ALVES DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764926 Nr: 15796-54.2014.811.0003

 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: PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAUSS MARTIN ANDORFATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ALVES DOS SANTOS - 

OAB:23128/O, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.360/377 ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884152 Nr: 11540-63.2017.811.0003

 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: ELOI PEDRO GIRON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/RO5553

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 825426 Nr: 4773-43.2016.811.0003

 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): ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668MT, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - OAB:MT23263

 Código nº 825426

Vistos etc.

O Parquet, por meio da cota e documentos à fls. 256/262, aduz possível 

interesse do INCRA na lide, em razão do imóvel localizar-se em 

assentamento rural, de responsabilidade daquele ente estatal.

Dessa forma, considerando que o bem, objeto da lide, é destinado à 

reforma agrária administrada pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), autarquia integrante do corpo administrativo da 

União, sendo, assim, a matéria deve ser posicionada, necessariamente, de 

acordo com a norma prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que 

estabelece a competência da Justiça Federal, nestes termos:

“Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas 

à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Inexistindo, assim, legislação que enquadre a matéria versada na presente 

lide como de competência da Justiça Estadual, esta não pode apreciar e 

julgar o processo, sendo nulos todos os atos processuais efetuados no 

seu âmbito.

 Ainda, como se trata de competência em razão da matéria, portanto, de 

natureza absoluta, possível a declaração de incompetência ‘ex officio’.

Dessa forma, declino a competência para processar e julgar, a presente 

demanda, ao Juízo da Seção Judiciária Federal desta Comarca.

Remeta os autos ao distribuidor para baixa e comunicações necessárias 

e, após, envio ao Juízo competente.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 825445 Nr: 4787-27.2016.811.0003

 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: JUSTIÇA PÚBLICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALDAMIR LIVIO PARISE, 

LINDILENE ROSA PARISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 Código nº 825445

Vistos etc.

O Parquet, por meio da cota e documentos à fls. 372/378, aduz possível 

interesse do INCRA na lide, em razão do imóvel localizar-se em 

assentamento rural, de responsabilidade daquele ente estatal.

Dessa forma, considerando que o bem, objeto da lide, é destinado à 

reforma agrária administrada pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), autarquia integrante do corpo administrativo da 

União, sendo, assim, a matéria deve ser posicionada, necessariamente, de 

acordo com a norma prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que 

estabelece a competência da Justiça Federal, nestes termos:

“Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas 

à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Inexistindo, assim, legislação que enquadre a matéria versada na presente 

lide como de competência da Justiça Estadual, esta não pode apreciar e 

julgar o processo, sendo nulos todos os atos processuais efetuados no 

seu âmbito.

 Ainda, como se trata de competência em razão da matéria, portanto, de 

natureza absoluta, possível a declaração de incompetência ‘ex officio’.

Dessa forma, declino a competência para processar e julgar, a presente 

demanda, ao Juízo da Seção Judiciária Federal desta Comarca.

Remeta os autos ao distribuidor para baixa e comunicações necessárias 

e, após, envio ao Juízo competente.

Cumpra.

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.: 871979 Nr: 7278-70.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C S SILVA E CIA LTDA ME- SEMENTES JK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 871979

Vistos etc.

Considerando que o objeto da depracata é, tão somente, a citação da 

parte requerida; considerando, ainda, que houve pedido de citação por 

edital no juízo de origem, determino a devolução da missiva.

 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.: 927499 Nr: 3990-46.2019.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INALDA BARROS DE MELO PEREIRA, SILVANA 

PEREIRA, SUELY PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 782911Vistos etc.Compulsando o caderno processual, 

observa-se que há cumulação de pedidos, tendo, inclusive, a autora 

fixado o quantum a ser indenizado.Os artigos 291 e 292, VI, do CPC, 

estabelecem que:"Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda 

que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:I - na 

ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, 

dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a 

data de propositura da ação;(...)"Nesse sentido os seguintes 

julgados:"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - ANÁLISE DAS TESES 

DEFENSIVAS - NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO. O valor 

da causa na ação de embargos à execução deve corresponder ao valor 

atribuído à própria execução quando os embargos versarem sobre todo o 

débito executado.Não há que se falar em nulidade da sentença por 

ausência de exame das teses defensivas, se a sentença analisou todas 

as alegações dos embargantes expostas na inicial.TJMG - APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0000.19.133509-0/001 - COMARCA DE UBERABA - 

APELANTE(S): JOSE ANTONIO NASCIMENTO CUNHA, MARIA XENIA 

SALGE CUNHA, POSTO MEDALHA MILAGROSA LTDA - APELADO(A)(S): 

BANCO BRADESCO S/A." (TJMG - 18ª Câmara Cível - DJe 

18/02/2020)Dessa forma, nos termos do artigo 292, § 3º, altero, de ofício, 

o valor da causa fixando-a em Cr$ 15.757.760,00 (quinze milhões, 

setecentos e cinquenta e sete mil e setecentos e sessenta 

cruzeiros).Após, encaminhe os autos ao Distribuidor para atualização da 

moeda e apuração das custas judiciais, intimando para recolhimento.Lado 

outro, mantenho a decisão à fls. 33, pelos seus próprios fundamentos, 

devendo a parte interessada buscar os meios processuais próprios para 

modificá-la.Intime. Cumpra.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.: 747732 Nr: 6588-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: ROSELI APARECIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO PEREIRA, ROSELI DE FATIMA 

MARCONDES PEREIRA

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

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Código nº 747732

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a ré ROSELI DE 

FÁTIMA MARCONDES PEREIRA, ainda, não foi citada.

Dessa forma, intime a autora para promover os atos necessários para a 

regular citada da requerida, alhures mencionada, isto no prazo de 10 (dez) 

dias.

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.: 46240 Nr: 3123-59.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA, ADILHA 

DOURADO DA SILVEIRA, ALBINO LAFAIETE RIBEIRO, CLAUDINAR 

ESTRELA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456, FERNANDO JOSE BONATTO - OAB:25698/PR, 

SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - 

CÁLCULOS PERICIAIS - OBEDIÊNCIA AOS COMANDOS JUDICIAIS - 

HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE. Não comprovando a parte as 

imperfeições alegadas nos cálculos, limitando-se ao âmbito das 

alegações, simplesmente, não há que se acolher a sua pretensão, 

notadamente quando verificado que o laudo pericial foi elaborado nos 

limites dos comandos judiciais havidos nos autos. (TJMG, AP. n° 

1.0145.98.011751-2/001, Relator: Des. Unias Silva). Dessa forma, 

homologo o cálculo retificado à fls. 788/795.Determino a intimação do 

credor - BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - para que deposite em 

juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor correspondente à diferença de 

R$ 68.119,45 (sessenta e oito mil, cento e dezenove reais e quarenta e 

cinco centavos), esta a favor de executado, porquanto o valor da 

arrematação foi superior ao quantum devido. Vindo aos autos o 

comprovante de depósito, defiro, desde logo, o levantamento pelo 

executado TADEU, mediante apresentado dos dados bancários. Após, 

voltem-me conclusos para extinção. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 52090 Nr: 540-67.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA, RICARDO SEVERIANO 

DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DA SILVA, IRONEI MARCIO 

SANTANA, KIRTON SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILTON JUAREZ E SILVA - 

OAB:4191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT11660, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, EDIVILSON 

JOSE GUIMARÃES - OAB:MT/6.534, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 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. 880.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 17 de 

fevereiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 92808 Nr: 4226-96.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS TREVO SA. - GRUPO TREVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - 

OAB:2356/MT

 Nesse sentido:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. 

GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A HASTA PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE - Quando decorrido grande lapso temporal da avaliação 

dos bens penhorados, impõe-se a determinação, até mesmo de ofício, de 

nova avaliação, pois a anterior, em razão disso, já se encontrar defasada, 

não mais refletindo o real valor do imóvel. (Agravo de Instrumento-Cv 

1.0145.06.342192-2/001). Relator: Des. Luciano Pinto. 17ª Câmara Cível. 

Data de Julgamento: 26/04/2018. Data da publicação da súmula: 

09/05/2018.Dessa forma, considerando o lapso temporal decorrido desde 

a última avaliação do imóvel, defiro o pedido à fls. 614/615 para nova 

avaliação do bem, devendo a mesma ser realizada por Oficial de Justiça. 

Após ,  d i gam as  pa r tes . I n t ime .  Cumpra .  E x p e ç a  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.: 286037 Nr: 1344-59.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRURGICA PASSOS COMERCIO DE ARTIGOS 

MEDICOS E CIRURGICOS LT

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL IBRAHIM TAWIL FILHO 

- OAB:33033/PR, NEIMAR BATISTA - OAB:25715/PR

 Dessa forma, indefiro o pedido à fls. 253/254.Intime a credora, 

pessoalmente, por meio de ARMP, bem como, seu patrono, pelo DJE, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.Intime. 

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.: 300443 Nr: 13663-35.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR GUEDES DE MEDEIROS, JOSE GUEDES 

DE MEDEIROS

 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: JESUS TEREZA BORGES - 

OAB:10.061-b

 Diante do exposto, considerando que a venda judicial não cumpriu as 
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disposições contidas nos artigos 895 e seguintes do CPC, torno sem efeito 

a arrematação à fls. 399.Determino a devolução do valor depositado a 

título de arrematação (fls. 400), bem como, da comissão do sr. 

Leiloeiro.Determino, ainda, a nulidade dos atos processuais a partir de as 

folhas 252. Outrossim, em face do falecimento do executado JOSÉ 

GUEDES DE MEDEIROS, determino a suspensão do feito em relação a ele 

(CPC, art. 313, I).Intime o credor para providenciar os atos necessários 

para que os sucessores do falecido venham aos autos. Cientifique o 

arrematante na pessoa do advogado subscritor da manifestação à fls. 

407/409.Dê ciência deste decisum ao sr. Leiloeiro.Intime. 

Cumpra.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.: 389292 Nr: 2931-43.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALBERTO AZEREDO SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:133443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 389292

Vistos etc.

A certidão para protesto, requerida pelo credor, já foi expedida, conforme 

se vê à fls. 240, razão pela qual indefiro o pedido para nova expedição.

Defiro o pedido para expedição da certidão de crédito, na forma prevista 

no artigo 828, do CPC.

Após, considerando que o credor não localizou bens em nome do 

devedor, defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, 

III, do CPC, na forma requerida à fls. 264.

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.: 424524 Nr: 6679-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO POSTOS DE SERVICOS LTDA, 

ORLANDO ANTONIO DADALT, FOUR AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:MT/4.111

 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. 176.Intime a credora para promover o regular 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 17 de 

fevereiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 446293 Nr: 1475-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO AVELAR - 

OAB:12.303/MT-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Código nº 446293

Vistos etc.

Considerando a entrega da tutela jurisdicional, cujo decisum de há 

transitou em julgado, defiro o pedido de baixa da restrição do veículo dado 

em caução à fls. 49, na forma requerida à fls. 136.

Após, retorne os 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 702801 Nr: 10779-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JORGE DA SILVA - ME

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 702801

Vistos etc.

I – Em face do pedido do credor (fls. 136), 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 728546 Nr: 9339-40.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JÚNIOR ROSSI DA SILVA

 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: EDSON JOSÉ PEREIRA DA 

SILVA - OAB:33541, WALMOR BINDI JUNIOR - OAB:42340

 Código nº. 728546.

 Vistos etc.

Intime o requerente, pessoalmente via ARPM, bem como, na pessoa de 

seu patrono regularmente constituído nos autos via DJE, para promover o 

regular andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação.

 Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 735653 Nr: 15171-54.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Código nº 735653

Vistos etc.

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra BANCO DO BRASIL S/A, 

também qualificado no processo, visando o recebimento de crédito no 

valor de R$ 14.174,04.

 O executado cumpriu a obrigação (fls. 240 e 247/248).

O credor requerer o levantamento (fls. 251/252). Vieram-me os autos 

conclusos.
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DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. Defiro 

o levantamento na forma requerida à fls. 251/252. 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.: 757647 Nr: 11908-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJ VILALVA TRANSPORTES ME, RAFAEL 

JULIANO VILALVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C N RIBEIRO - 

OAB:MT/12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:MT/5308 

- A

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

 Código nº 757647

 Vistos etc.

Intime o credor, pessoalmente, por ARMP, bem como, na pessoa do 

advogado constituída nos autos, pelo DJE, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 775377 Nr: 4389-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRURGICA PASSOS COMERCIO DE ARTIGOS 

MEDICOS E CIRURGICOS LT

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL IBRAHIM TAWIL FILHO 

- OAB:33033/PR, NEIMAR BATISTA - OAB:

 Dessa forma, indefiro o pedido à fls. 217/218.Intime a credora, 

pessoalmente, por meio de ARMP, bem como, seu patrono, pelo DJE, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.Intime. 

Cumpra.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.: 803389 Nr: 15696-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WI FASHION CONFECÇÕES LTDA ME, 

WANDER FONSECA DE MORAES, IEDA XAVIER DE SOUZA

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 803389

Vistos etc.

Considerando que o devedor WANDER FONSECA MORAES encontra-se 

em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido para sua intimação por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para cumprir a obrigação 

exequenda.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

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.: 807114 Nr: 17055-50.2015.811.0003

 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: LIBÓRIO SOARES DE SOUSA, LEONICE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VIEIRA FILHO, CLEONICE LOGRADO 

SOUZA VIEIRA

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

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

 Ex positis, julgo procedente a presente ação de usucapião para o fim de 

declarar a favor dos autores a USUCAPIÃO da área devidamente descrita 

e caracterizada na petição inicial. Condeno o requerido 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, nos termos do art. 945, do CPC vigente à 

época.  Após,  ao arqu ivo com ba ixa  e  anotações 

necessárias.P.R.I.C.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.: 859710 Nr: 3133-68.2017.811.0003

 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: VALCIDES BARBOSA ARANTES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Vilalva Júnior - 

OAB:22818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.801-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 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 R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando a regra estabelecida no 

artigo 85, § 8º do CPC. A sucumbência somente será exigível se 

presentes os requisitos legais, vez que o embargante é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, junte cópia desta 

decisão aos autos da execução, desapense e encaminhe ao arquivo, com 

baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro 

de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 47346 Nr: 3498-60.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PANISSAN LODI - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HELI SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR 

- OAB:5169 MT, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 Código nº 47346

Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado pelo credor à fls. 380, haja vista que as 

questões ali suscitadas já foram objeto de apreciação por ocasião das 

sentenças proferidas nas ações de embargos de terceiros, conforme se 

vê à fls. 189/197 e 275/277.

Intime.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 91934 Nr: 3289-86.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:2.483/MT, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 

OAB/MT

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

OAB:OAB/MT3719

 Código nº 91934

Vistos etc.

Intime, o credor na pessoa do seu advogado, para que indique os atos 

constritivos que se pretende liberar/baixar, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de devolução dos autos ao arquivo.

Há de se registrar, por oportuno, que o juízo não é advogado, tampouco, 

procurador da parte, para analisar processo e "descobrir" o que foi dado 

em garantia e penhorado.

 Intime. Cumpra.

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.: 386706 Nr: 435-41.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A, 

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:OAB/CE 11.761, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:OAB/SP129134, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:30241-CE, 

MATHEUS BRONZIADO TELES - OAB:36586-CE, RENIA MARIA 

BEZERRA REIS - OAB:21371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Código nº 386706

Vistos etc.

Considerando que a credora não localizou bens em nome dos devedores, 

defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do 

CPC, na forma requerida à fls. 705.

Intime. Cumpra.

 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.: 411003 Nr: 7088-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556/PR, JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O

 Código nº 411003

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que o credor limita-se a 

requerer, insistentemente, a penhora de ativos financeiros via Bacenjud, 

bem como, tentativa de localização de veículos e outros bens pelos 

sistemas Renajud e Infojud, as quais sempre restaram infrutíferas.

A decisão à fls. 531 é de claridade solar ao determinar a intimação da 

exequente “para promover o regular andamento do feito indicando bens 

passíveis de penhora....”

Dessa forma, considerando que foram realizadas tentativas de bloqueio 

de ativos financeiros e localização de bens em nome dos devedores, sem 

sucesso, indefiro o pedido formulado à fls. 533, devendo o credor cumprir 

a decisão alhures mencionada.

Intime. 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.: 416759 Nr: 12419-85.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELBE PARTICIPACOES LTDA, EDUARDO DE 

QUEIROZ MONTEIRO

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:MT/4611-B, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6814-B/MT

 Código nº 416759

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que já houve a liberação 

do valor bloqueado, via Bacenjud, a favor dos credores (fls. 562).

Lado outro, segundo dispõe o artigo 18, alínea "a", da Lei 6.024/74, "a 

decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes 

efeitos: suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e 

interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser 

intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação".

Em razão disso, suspendo o presente feito, pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias - prazo da blindagem -, sendo certo que as partes deverão 

informar ao juízo a inclusão do crédito aqui perseguido, na recuperação 

judicial

Intime. Cumpra.

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.: 428604 Nr: 10681-28.2009.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOMINGUES DE MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEIN TRANSPORTES COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 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. 320.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 17 de 

fevereiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 90228 Nr: 1375-84.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A (HOJE GRUPO UNIBANCO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAOMAR ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 
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SILVA - OAB:OAB/MG 22.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JOAO PEREIRA - 

OAB:23317

 Código nº 90228

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco Bandeirantes S/A

Executado: Araomar Almeida

Vistos etc.

 BANCO BANDEIRANTES S/A, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra ARAOMAR ALMEIDA, também 

qualificado no processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O credor foi intimado, pessoalmente, e na pessoa do advogado, 

regularmente constituído nos autos, para promover o regular andamento 

do feito, porém quedou-se inerte (fls. 308, 311 e 313).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

exequente em promover os atos necessários para o regular andamento do 

feito, embora devidamente intimado, quer pessoalmente, quer na pessoa 

do patrono constituído nos autos.

 In casu, visível é a falta de interesse do credor em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia do exequente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a 

causa por mais de 07 (sete) meses, julgo extinto o processo, com amparo 

no artigo 485, incisos II e III, do CPC. Condeno o exequente ao pagamento 

das custas processuais. Sem verba honorária uma 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, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 302948 Nr: 5266-74.2003.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Código nº 302948

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora formulado pelo credor à fls. 635. A 

formalização da constrição do bem deverá obedecer ao comando dos 

artigos 845, § 1º e 844, da Lei Adjetiva em vigência.

Formalizada a constrição judicial, intime o devedor.

Defiro, ainda, o pedido formulado pelo exequente e determino que a srª 

Gestora promova os atos necessários para apontamento do nome do 

devedor nos órgãos de proteção ao crédito, observando-se o valor 

informado à fls. 635-verso.

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.: 392910 Nr: 6479-76.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE CAMINHOES PANTANAL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 392910

Vistos etc.

O presente feito já foi suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, conforme se 

vê à fls. 184.

Dessa forma, indefiro o pedido formulado à fls. 198.

Intime a credora, pessoalmente, por ARMP, bem como seu advogado, pelo 

DJE, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, indicando bens passíveis de penhora em nome da 

devedora, sob pena de extinção.

Intime. Cumpra.

 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.: 437208 Nr: 5876-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C DELA COSTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 437208

Vistos etc.

Considerando que o credor não localizou bens em nome da devedora, 

defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do 

CPC, na forma requerida à fls. 150.

Intime. Cumpra.

 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.: 446779 Nr: 1961-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO C S ORLATO & CIA LTDA ME, EDSON 

MOACIR ORLATO, CAIO CESAR SOUZA ORLATO

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Código nº 446779

Vistos etc.

I – Defiro o pedido de penhora formulado pelo credor à fls. 148. A 

formalização da constrição sobre 50% (cinquenta por cento) do bem 

deverá obedecer ao comando dos artigos 845, § 1º e 844, da Lei Adjetiva 

em vigência.

II – Formalizada a constrição judicial, intime os devedores.

III – Cumpra.

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.: 709090 Nr: 3993-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LUIZ DOS SANTOS, SEBASTIÃO 

APARECIDO DOS SANTOS

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:
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 Código nº 709090

Vistos etc.

I – Em face da manifestação do credor (fls. 142), 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.: 727501 Nr: 8375-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA NUNES DE LUCENA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

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

OAB:13241-A/MT

 Código nº 727501

Vistos etc.

Considerando o teor da certidão da srª Gestora à fls. 330, defiro o pedido 

de restituição do prazo legal à embargada para contrarrazoar os 

embargos declaratórios opostos à fls. 322/327.

Intime. 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.: 742695 Nr: 3689-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO BONGIOVANI, VANESSA KOMATSU DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CELIA F C GARCIA - 

OAB:OAB/SP226934, VANESSA KOMATSU - OAB:238729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Ante o exposto, defiro o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) 

do salário líquido da devedora MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM 

auferido junto ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na forma 

requerida pelos credores à fls. 181 e 198.Oficie à fonte pagadora para 

que proceda ao desconto de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido 

da devedora MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM, observando-se o 

endereço informado à fls. 198, depositando-o na Conta Única Judicial à 

disposição deste Juízo, até a satisfação integral do débito, cujo montante 

perfaz a quantia de R$ 9.692,26 (nove mil, seiscentos e noventa e dois 

reais e vinte e seis centavos), conforme se vê à fls. 175.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.: 752176 Nr: 8838-52.2014.811.0003

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 752176

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do demandado restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 05 

(cinco) anos sem que o autor consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir a sua 

citação editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem 

observados os comandos do artigo 257, do CPC, na forma requerida à fls. 

131.

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.: 764104 Nr: 15373-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE ANDRADE SOUZA

 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:

 Código nº 764104

Vistos etc.

 BANCO HONDA S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO convertida em AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL contra EDSON DE ANDRADE SOUZA, 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.

A medida liminar foi deferida, porém o bem não foi localizado. As 

diligências realizadas para a citação do demandado, restaram infrutíferas.

 Após várias tentativas de citação, o autor não logrou êxito em obter a 

atual localização do bem, objeto da lide, tampouco, o atual paradeiro do 

réu.

Intimado na pessoa do advogado e pessoalmente para promover o regular 

andamento do feito, o demandante quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito, embora devidamente intimado.

 Registra-se que a presente demanda foi ajuizada em 07/01/2015, porém, 

até a presente data, o autor não conseguiu promover os atos necessários 

para a efetiva citação do requeridoa.

In casu, visível é a falta de interesse do autor em atender a determinação 

judicial, haja vista que a ausência de providências da parte em fornecer o 

atual paradeiro do demandado impossibilita o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia do demandante, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. 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, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 770800 Nr: 2529-78.2015.811.0003

 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): PRODUTOS DA CARNE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT

 Código nº 838150

Vistos etc.
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As partes entabularam acordo, conforme termo à fls. 462.

Dessa forma, homologo o acordo entabulado entre as partes e suspendo 

o processo até o cumprimento da avença ou até nova manifestação dos 

interessados.

Intime. Cumpra.

 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.: 776334 Nr: 4776-32.2015.811.0003

 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: ANDERSON ROSA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA TALINE RODRIGUES BORGES, ANIZIO 

FRANCISCO MANGABEIRA, ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI 

DE RONDONÓPOLIS, BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 Código nº 776334

Ação de Indenização por Dano Material e Moral por Acidente de Veículo

Autor: Anderson Rosa de Camargo

Requerido: Bruna Taline Rodrigues Borges e outros

Vistos etc.

ANDERSON ROSA DE CAMARGO, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL POR ACIDENTE 

DE VEÍCULO contra BRUNA TALINE RODRIGUES BORGES, ANÍZIO 

FRANCISCO MANGABEIRA, ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI 

DE RONDONÓPOLIS e BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS, também 

qualificados no processo, visando obter o ressarcimento dos danos 

descritos na inicial.

As partes transigiram e pleitearam homologação do acordo (fls. 318/320). 

À fls. 321/322, a seguradora ré comprova o cumprimento da obrigação.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cumprimento da obrigação, 

como se vê do pedido formulado à fls. 218/320 e comprovante à fls. 

321/322.

Ex positis, Julgo extinta a presente ação de indenização nos termos do 

disposto no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 795361 Nr: 12541-54.2015.811.0003

 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: DVSB, CLARICE SENA DA SILVA, CLARICE SENA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL MARTINS DE SOUSA MORAES, JOSE 

LAZARO PEREIRA FERREIRA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Código nº 795361

Vistos etc.

Considerando a manifestação do expert à fls. 593, hei por bem revogar, 

em parte, a decisão à fls. 590, desonerando-o da obrigação. Nomeio perito 

do Juízo a empresa FORENSE LAB, independente de compromisso.

 Intime-a para apresentar proposta de honorários, os serão pagos ao final 

da demanda, pelos réu, caso vencidos, ou pelo Estado, porventura os 

autores sejam vencidos, vez que gozam do benefício da assistência 

judiciária gratuita.

 Mantenho as demais cominações da decisão à fls. 529/530.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 805406 Nr: 16436-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADELEINE LUCI PADILHA DE SOUZA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 Código nº 805406

Vistos etc.

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos 

embargos declaratórios à fls. 254/255, intime a embargada para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 2º, do artigo 

1.023, do CPC.

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.: 806110 Nr: 16713-39.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEMS, CELY COSTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BANDEIRA (TRANSPORTES 

BANDEIRA), BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, JEFERSON JOSÉ CARNEIRO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 55.846, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 Código nº 806110

Vistos etc.

 I - Recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes, nos seus 

regulares efeitos, nos termos do artigo 1.012 do CPC.

II - Certifique a srª Gestora se os apelados já apresentaram contrarrazões; 

após, encaminhe os autos ao Egrégio Tribunal com anotações 

necessárias.

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.: 806112 Nr: 16714-24.2015.811.0003

 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: JOANA CORREA DE SOUZA, DMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BANDEIRA (TRANSPORTES 

BANDEIRA), BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT11660, JEFERSON JOSÉ CARNEIRO JUNIOR - 
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OAB:OAB/PR 55.846

 Código nº 806112

Vistos etc.

 I - Recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes, nos seus 

regulares efeitos, nos termos do artigo 1.012 do CPC.

II - Certifique a srª Gestora se os apelados já apresentaram contrarrazões; 

após, encaminhe os autos ao Egrégio Tribunal com anotações 

necessárias.

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.: 60951 Nr: 9312-19.1997.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSORCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NATANIEL CRUZ, CPC 

CONSTRUCÃO PAVIMENTACÃO E COMERCIO LTDA, ISAC ARAUJO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT3884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 60951

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a credora limita-se a 

requerer, insistentemente, a penhora de ativos financeiros via Bacenjud; 

localização de bens pelo Infojud, bem como, tentativa de localização de 

veículos pelo sistema Renajud, as quais sempre restaram infrutíferas.

A decisão à fls. 352 é de claridade solar ao determinar a intimação da 

exequente “para promover o regular andamento do feito indicando bens 

passíveis de penhora....”

Dessa forma, considerando que desde 2011 foram realizadas várias 

tentativas de bloqueio de ativos financeiros e localização de bens em 

nome dos devedores, sem sucesso, indefiro o pedido formulado à fls. 377, 

devendo a credora cumprir a decisão alhures mencionada.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 751697 Nr: 8622-91.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SIRIE 

FRANCISCA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA CRISTINA DA SILVA 

- OAB:32.476-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thales Rezende Lange de 

Paula - OAB:11922

 A jurisprudência não discrepa:" EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. SUSPENSÃO 

DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 792 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 795, II, DO CPC. 

PRECEDENTES DO STJ. Nos termos da jurisprudência do STJ, no processo 

executivo, a convenção das partes quanto ao pagamento do débito não 

tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento 

da obrigação (art. 792, CPC). Se no acordo entabulado e homologado as 

partes expressamente não tiveram a intenção de novar a dívida objeto de 

execução, revela-se impossível entender a ocorrência da hipótese de 

extinção do feito prevista no artigo 794, II, CPC.A extinção do feito de 

execução pela homologação de acordo que implica remissão total da 

dívida (art. 794, II, CPC) não se confunde com a extinção do processo de 

conhecimento pela transação das partes (art. 269, III, CPC). No primeiro, 

suspende-se o feito executivo até o cumprimento da obrigação pactuada 

no acordo. Já no segundo, extingue-se o processo de conhecimento com 

resolução de mérito, ficando o acordo apto a fundar cumprimento de 

sentença.APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.14.135847-3/001 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A - APELADO(A)

(S): MENICONI E SILVA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA-ME E OUTRO(A)(S), ROBSON DA SILVA. (grifei)Dessa forma, 

homologo o acordo entabulado entre as partes e suspendo o processo até 

o cumprimento do acordo ou até nova manifestação dos 

interessados.Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 

2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 65249 Nr: 258-92.1998.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DE OLIVEIRA CAMARGO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CHOCIAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DOS 

SANTOS DAMIAN - OAB:3775-0

 Código nº 65249

Vistos etc.

1.0 - DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

Relativamente ao pedido de expedido de ofício, requerido pelo credor, 

mantenho a decisão à fls. 204, pelos seus próprios fundamentos, devendo 

a parte interessada buscar os meios processuais próprios para 

modificá-la.

2.0 - DA PENHORA DE COTAS SOCIAIS E DINHEIRO EM CAIXA

Indefiro o pedido formulado pelo exequente, haja vista que não há 

comprovação de a empresa SERGIO CHOCAY CONSTRUÇÕES, firma 

individual do executado, encontra-se em atividade.

Vê-se pelo documento à fls. 211 que a mesma encontra-se com situação 

cadastral "INAPTA".

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 746938 Nr: 6130-29.2014.811.0003

 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): JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL1, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS 

SANTOS, também qualificado no processo, objetivando o recebimento de 

crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 
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os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 447146 Nr: 2327-43.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MELLO & MELLO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA, qualificada nos autos, 

ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra 

APARECIDO MELLO & MELLO LTDA, também qualificada no processo, 

objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo foi suspenso por 01 (um) ano em razão da ausência de bens 

para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada para promover o 

regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito. Embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da credora, que não promoveu os atos 

necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o processo, 

com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o Provimento 

84/2014-CGJ. Condeno a exequente ao pagamento das custas 

processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 447462 Nr: 2642-71.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: H. BETTARELLO CURTIDORA E CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIRELLI CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL LUIS PINHEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 288.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 H. BETARELLO CURTIDORA E CALÇADOS LTDA, qualificada nos autos, 

ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra FABIRELLI - 

CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, também qualificada no processo, 

objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo foi suspenso por 01 (um) ano em razão da ausência de bens 

para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada para promover o 

regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito. Embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte credora, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte exequente ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 449767 Nr: 4947-28.2011.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA, CLAUDIO ZANOTTO 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Vistos etc.

 ITAÚ UNIBANCO S/A, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL contra TRANSCLAZA LTDA e outro, também 

qualificados no processo, objetivando o recebimento de crédito 

inadimplido.

O processo foi suspenso por 01 (um) ano em razão da ausência de bens 

para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada para promover o 

regular andamento do feito, porém limitou-se a requerer a continuidade da 

suspensão do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte credora, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte exequente ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
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P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 450272 Nr: 5452-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEC. CONTROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

PARA AGROPECUÁRIA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E SANTOS COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, CRISTIANE LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 TEC CONTROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra SANTOS E SANTOS 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e outra, também 

qualificadas no processo, objetivando o recebimento de crédito 

inadimplido.

O processo foi suspenso por 01 (um) ano em razão da ausência de bens 

para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada para promover o 

regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a exequente ao pagamento das custas 

processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 66325 Nr: 1492-12.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEYSLLER WILLON SILVA, ITAMAR 

CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Vistos etc.

 PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, qualificada nos 

autos, ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra 

KLEYSLLER WILLON DA SILVA e outro, também qualificados no processo, 

objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 283355 Nr: 6875-63.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEITIRO UMEKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULIAN & ZULIAN, JÚLIO CESAR ZULIAN, 

ANTONIA MARIA GONÇALVES ZULIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Regina Araújo Paiva - 

OAB:134.910/SP

 Vistos etc.

 KEITIRO UMEKAWA, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL contra ZULIAN & ZULIAN e outros, também 

qualificados no processo, objetivando o recebimento de crédito 

inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 
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julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 405014 Nr: 749-50.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 Vistos etc.

 ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONÇA, qualificada nos autos, ajuizou 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra BIGOLIN MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA e outro, também qualificados no processo, 

objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 417164 Nr: 12780-05.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA ROCHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGITAL TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA ROCHA 

FILHO - OAB:MT/10.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:MT/12.035, VANDER JOSÉ PASETTI - OAB:OAB/MT 

11.734

 Vistos etc.

 ANTÔNIO DE SOUZA ROCHA FILHO, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra DIGITAL TECNOLOGIA LTDA, 

também qualificada no processo, objetivando o recebimento de crédito 

inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 418426 Nr: 870-44.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO MAZETTE, MARIA IZABEL LIMA MAZETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

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

 Vistos etc.

 ADAUTO MAZETTE e outra, qualificados nos autos, ajuizaram AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra IMOBILIÁRIA NOSSA SENHORA 

APARECIDA LTDA, também qualificada no processo, objetivando o 

recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
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P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 419913 Nr: 2181-70.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ELISSANDRO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 Vistos etc.

 CARLOS ELISSANDRO CORREIA, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra ÓTICA MIRELA LTDA, também 

qualificada no processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 438876 Nr: 7543-19.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE C SACHET & CIA LTDA ME, 

MASSA FALIDA DE CARMO SACHET

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 Vistos etc.

 BANCO BRADESCO S/A, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra MASSA FALIDA DE C. 

SACHET & CIA LTDA e outro, também qualificados no processo, 

objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 439153 Nr: 7820-35.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNADETE DA SILVA MAGNUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMERSON JONAS MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 Vistos etc.

 MARIA BERNADETE DA SILVA MAGNUS, qualificada nos autos, ajuizou 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra CLEMERSON JONAS 

MENEGON, também qualificado no processo, objetivando o recebimento de 

crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 440833 Nr: 9502-25.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABEL ELVANGER ME, MABEL ELVANGER

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 BANCO BRADESCO S/A, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra MABEL EVANGER-ME e 

outra, também qualificadas no processo, objetivando o recebimento de 

crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 445203 Nr: 385-73.2011.811.0003

 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: CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI DOS SANTOS NAZI, ALINE CATIUSCIA 

RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA CRISTINA DA SILVA 

- OAB:32.476-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Vistos etc.

 CATALÃO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

contra ANDREI DOS SANTOS NAZI e outra, também qualificados no 

processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 448532 Nr: 3711-41.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALFREDO SEMPERTEGUI CARDENAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO CASTRILLON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYDSON MENEGUETE FREITAS 

- OAB:OAB/ MT 18.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 CARLOS ALFREDO SEMPERTEGUI CARDENAS, qualificadonos autos, 

ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra 

MARCELO AUGUSTO CASTRILLON DE OLIVEIRA, também qualificado no 

processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 709379 Nr: 4301-81.2012.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GOMES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL contra MARCELO GOMES DE JESUS, também qualificado 

no processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 718152 Nr: 13608-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA RONDONÓPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. FORTES & RIBEIRO LTDA ME 

(RESTAURANTE TRIBECA & LOUNGE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 AUTO LOCADORA RONDONÓPOLIS LTDA, qualificada nos autos, ajuizou 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra J FORTES E 

RIBEIRO LTDA, também qualificada no processo, objetivando o 

recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 732834 Nr: 12948-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIANO MONTEIRO NETO - 

OAB:31.142, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:183.536, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234.531, 

MARIO PEDROSO - OAB:10220/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872/0

 Vistos etc.

 GERDAU AÇOS LONGOS S/A, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra IMOTO CENTRO OESTE 

EQUIPAMENTOS LTDA, também qualificada no processo, objetivando o 

recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 749102 Nr: 7304-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRYSFRANCA TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA, 

DEISE CRISTIANE FRANÇA, BENEDITO MENDES GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:OAB/MG131776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ITAU UNIBANCO S/A, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra CRYSFRANCA TINTAS AUTOMOTIVAS 

LTDA e outros, também qualificados no processo, objetivando o 

recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 778745 Nr: 5671-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - 

OAB:122345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

S/A, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL contra LUCIANO SILVA LEMOS, também qualificado no 

processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo foi suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da ausência 

de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada para 

promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 780476 Nr: 6396-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI MANOEL LOPES FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO ANTONIO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 LEVI MANOEL LOPES FURTADO, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra LÚCIO ANTÔNIO DE FARIA, 

também qualificado no processo, objetivando o recebimento de crédito 

inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 781486 Nr: 6783-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ELES MOREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL DOS SANTOS - COMERCIO DE 

CESTAS BASICAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012, MARCO AURÉLIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 19831
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 NILTON ELES MOREIRA DIAS, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra SAMUEL DOS SANTOS - 

COMÉRCIO DE CESTAS BÁSICAS-ME, também qualificada no processo, 

objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 399893 Nr: 13394-44.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI CORDEIRO DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOILVA AVELINA ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA 

- OAB:MT/5780, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 SADI CORDEIRO DE OLIVEIRA-ME, qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra NOILVA AVELINA 

ROCHA DOS SANTOS, também qualificada no processo, objetivando o 

recebimento de crédito inadimplido.

O processo foi suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da ausência 

de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada para 

promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte exequente ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 272591 Nr: 4621-54.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEICAO GAIAO CHAVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 Vistos etc.

 ELIEL FRANCISCO DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra MARIA CONCEIÇÃO GAIÃO 

CHAVES-ME, também qualificada no processo, objetivando o recebimento 

de crédito inadimplido.

O processo foi suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da ausência 

de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada para 

promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a exequente ao pagamento das custas 

processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 34248 Nr: 8963-84.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA FILIAL 03

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 Vistos etc.

 TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, qualificada nos autos, ajuizou 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra THEREZA 

CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA-ME, também qualificada no processo, 
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objetivando o recebimento de crédito inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 274503 Nr: 6004-67.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GAVOGLIO VIOLA, IVANDER ROBERTO 

VIOLA, CILENE PRADOS VIOLA, IZILDA APARECIDA VIOLA, IJANI AYNE 

VIOLA TORREMOCHA, JOAO CARLOS TROUVA, ALBERTO 

TORREMOCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Código nº 274503

 Vistos etc.

1.0 - DO PEDIDO FORMULADO PELO CREDOR

Indefiro o pedido formulado pelo credor à fls. 1282/1283. Mantenho as 

decisões à fls. 1215 e 1275/1280, pelos seus próprios fundamentos, 

devendo a parte interessada buscar os meios processuais próprios para 

modificá-las.

2.0 - DA INTERPOSIÇÃO DE RAI

Mantenho a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos.

 Vindo aos autos o pedido de informação, voltem-me conclusos.

Intime.Cumpra.

 Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 408833 Nr: 4531-65.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ANGHINONI, LUIZ CARLOS 

ANGHINONI

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 408833

Vistos etc.

I – Em face do pedido do credor (fls. 91), 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 784805 Nr: 8095-08.2015.811.0003

 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): RIO VERDE COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELI 

EPP, EDSON SILVA E SILVA, WILSON ROQUE POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047-O/MT

 Código nº 784805

 Vistos etc.

Considerando que os demandados comprovam o cumprimento da 

obrigação a qual foram condenados, conforme sentença à fls. 121/124, 

por meio dos documentos à fls. 126/127, bem como, o autor pugna pela 

extinção da lide (fls. 128), determino o arquivamento do feito, com baixa e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra.

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.: 372232 Nr: 707-69.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RICARDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA 

- OAB:508-MT

 Vistos etc.

 DENISVALDO SILVA JARDIM, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL contra EDSON RICARDO DE ANDRADE, 

também qualificado no processo, objetivando o recebimento de crédito 

inadimplido.

O processo permaneceu suspenso por mais de 01 (um) ano em razão da 

ausência de bens para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada 

para promover o regular andamento do feito, porém 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 da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno a parte credora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 
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disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861835 Nr: 3819-60.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, Cpf: 

19526881915, Rg: 6891425, Filiação: Eva Esgaria de Souza e Dorval de 

Souza, data de nascimento: 04/08/1954, brasileiro(a), natural de Faxinal 

dos Guedes-SC, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, Telefone (66) 

99680-1171. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, promove uma Ação em desfavor de: JOÃO ANTÔNIO DE 

SOUZA, onde consta nos autos de Inquérito Policial que na data de 

06/10/2016 por volta das 10:00min., na Chácara Pica-Pau, nesta cidade, o 

denunciado armazenou em sua residência pescados proveniente de 

pesca predatória e carne de animal silvestre (cateto), além de estar na 

posse de arma de fogo sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regularmentar, fatos que configuram os crimes 

previstos nos artigos 34 e 29, parágrafo único, inciso I e artigo 12 da Lei 

10.826,98.

Despacho: CD. PROC. 861835Visto em correição.Recebo a denúncia 

contra o acusado dando-o como incurso nas sanções nela 

mencionada.Cite com as advertências legais, para apresentar resposta a 

acusação, no prazo de 10 (dez) dias.Uma vez citado o denunciado e caso 

não constitua defensor e nem apresente resposta a acusação, nomeio, 

desde já, um dos Defensores Públicos que atuam nesta vara, para 

patrocinar os interesses do infrator (art. 396-A, §2º, CPP), bem como para 

apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias. Proceda a Sra. Gestora a 

juntada aos autos da folha de antecedentes criminais.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 07 de agosto de 2017.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 03 de março de 2020

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881396 Nr: 10750-79.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIVAL VIEIRA DE SOUZA, Cpf: 

03440808114, Rg: 2071653-2, Filiação: Maria Vieira de Souza e Zaqueu 

Jose de Souza, data de nascimento: 16/11/1990, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, casado(a), balconista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, promove uma Ação em desfavor de EDIVAL VIEIRA DE SOUZA, 

onde consta nos autos que no dia 31/10/2017, por volta das 00:30 h, na 

Rua 03, Quadra 06, Lote 16, Bairro Jardim Três Poderes, nesta cidade, o 

denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em 

danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que 

foram medidos em 77.5 décibéis, conforme Relatório Técnico de fls. 19/23.

Despacho: .Código nº 881396.Vistos etc.Acolho a manifestação ministerial 

à fls. 71.Cite o denunciado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos artigos 361e 363, §1º, do CPP.Mantenho as cominações da 

d e c i s ã o  p r o f e r i d a  à  f l s .  4 5 . E x p e ç a  o  n e c e s s á r i o . 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 03 de março de 2020

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399530 Nr: 13042-86.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILSON GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA GAUCHA, ABDEL KARIN ABDEL AZIZ 

SAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL SOARES DA COSTA - 

OAB:MT/5.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:MT/30252

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA CIÊNCIA DA NOTA 

DE DEVOLUÇÃO DO CRI DE BARRA DO GARÇAS-MT Á FLS 244, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720942 Nr: 1972-62.2013.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AUTOMOTIVOS (AUTO SOM), LUIZ CARLOS DA SILVA

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

- OAB:MT 6358-O

 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.152. 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.: 821756 Nr: 3526-27.2016.811.0003

 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: BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA

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

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 
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OAB:OAB/MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

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

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls.243, no prazo legal. Bem 

como providenciar o depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça. , no 

prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905359 Nr: 6939-77.2018.811.0003

 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: AUGUSTINHO FREITAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:9248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O

 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. 291/301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408178 Nr: 3870-86.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS, 

ALVANTINA BENTA DOS SANTOS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON GOMES BENTO - 

OAB:2645/ TO

 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. 214. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706744 Nr: 1478-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINÉIA DUTRA DE CASTRO ME, LUCINÉIA 

DUTRA DE CASTRO

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

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 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. 165. 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.: 723278 Nr: 4271-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESAINA MARIA MULTA

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

OAB:OAB/MT9.708A

 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. 133. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791649 Nr: 10933-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORANDES BATISTA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR FLORES BELMONTE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço nº 01/2004, item nº 

2.2.2, e ao disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente , para fornecer o 

endereço do executado para posterior expedição de oficio para inclusão 

no SPC e SERASA, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794544 Nr: 12165-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA CRUZ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 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. 104. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007886-80.2019.8.11.0003

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:

ORESTES MIRAGLIA CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1007886-80.2019.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 – Considerando 

os pedidos formulados pelos executados nos Ids 22833375 e 22840093, 

intime-os para comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando as três últimas 

declarações de Imposto de Renda e os 03 (três) últimos holerites, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC. 2.0 - A 

exequente requer a penhora on line, em conta corrente do executado 

Orestes Miraglia, sob o argumento da incidência das disposições contidas 

nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do CPC. O credor limita-se em requerer, de 

forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores 

existentes em contas de depósitos ou instituições financeiras em nome do 

devedor. Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em 

vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que 

incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar 
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em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia 

que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da 

dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da 

medida, deixar de corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 

(quatro) anos, e multa. Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas 

colocados à disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma 

indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor 

exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira 

vinculada ao devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas 

quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes 

configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. 

Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 24602335, assim, intime a 

autora para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 06 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005931-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WELDER RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1005931-14.2019.8.11.0003) Vistos etc. Considerando que 

a r. sentença (Id. 25427396) transitou em julgado, determino o desbloqueio 

da restrição judicial do veículo (Id. 20675028), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001586-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA MARIA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001586-05.2019.8.11.0003) Vistos etc. Observa-se que o 

objeto da presente demanda cinge-se nos pedido de declaração de 

inexistência de relação jurídica e danos morais. Intimadas para 

especificarem provas, as partes renunciaram a produção de outras 

provas, conforme os Ids. 26292832 e 26277215. Dessa forma, para 

melhor elucidação dos fatos e em busca da verdade real, converto o 

julgamento em diligência e determino que a requerente traga aos autos, o 

eventual contrato comprobatório da existência de relação jurídica com a 

requerida sob o n° 21110800336118, referente ao valor total de R$ 

1.682,55 (mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias. Acostados aos autos as 

documentações, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 

06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008116-25.2019.8.11.0003

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:

DANIELLEN DE OLIVEIRA MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008116-25.2019.8.11.0003) Vistos etc. Trata-se de ação 

de busca e apreensão, a qual fora proposta pelo Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Daniellen de Oliveira 

Maciel. Em análise dos autos, fora deferido a suspensão do andamento do 

feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ante a notícia de tratativa extrajudicial. 

Desse modo, visto o petitório da parte autora, determino a suspensão do 

andamento dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias, apenas. Intime a 

requerente para acostar no presente feito a planilha atualizada do débito, 

no prazo alhures. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – 

MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007887-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERNANDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1007887-65.2019.8.11.0003) Vistos etc. Tendo em vista que 

o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013787-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1013787-63.2018.8.11.0003) Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos narrados, converto o julgamento em diligência e 

determino à Politec para que encaminhe a este juízo, o laudo pericial n° 

045/2018, referente a vítima Pedro Cordone Silva Junior, desse modo, 

instrua o ofício com a documentação descrita no Id. 17224430, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Neste sentir, para que seja possível valorar a cota 

parte do seguro referente ao de cujus mencionado, intime o Sindicato dos 

Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de 

Rondonópolis, com endereço na Rua Dom Pedro II, nº 2221, Santa Luzia, 

nesta cidade, para que apresente a relação dos funcionários registrados 

e constantes na guia de recolhimento do FGTS no mês anterior ao sinistro 

(fevereiro de 2018), bem como a Guia de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social (GFIP/SEFIP) ou documento equivalente 

referente ao mês de fevereiro de 2018, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Ainda, acostar aos autos as cópias do contrato de trabalho efetivado com 

o falecido, bem como a adesão da apólice n° 108208874329, no mesmo 

prazo alhures. Vindo a documentação, dê-se vista as partes e após 

voltem-me conclusos. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis 

– MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000621-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DUMONT BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1000621-32.2016.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do feito para 

cumprimento de sentença. Intime a executada, na pessoa de seu patrono 

constituído, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 

523, §1º, do CPC. Havendo o decurso do prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e dos honorários acima 

fixados e expeça mandado de penhora e avalição de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do crédito. Efetuado o pagamento parcial do 

débito, o valor da multa e dos honorários advocatícios, incidirão sobre o 

saldo remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, a 

devedora apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. 

Formalizada a constrição judicial, intime a devedora, por meio de seu 

patrono constituído e caso não possua, intime-a, via ARMP. Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado 

for (art. 841 e 842, do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Intime. 

Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000243-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000243-08.2018.8.11.0003) Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais. Intime a 

parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para pagamento 

do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o 

prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003210-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAY SOUZA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT19897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Júlia Ferreira de Oliveira (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003210-26.2018.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 
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questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar as preliminares arguidas pela ré. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002382-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA EVELYN DE LIMA MOTA MORETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1002382-30.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os autos, 

observa-se que a autora é casada com Juscelino Moretto Júnior, o qual 

participou de todas as transações comerciais havidas entre as partes, 

vez que nos contratos figurou como “2º Comprador”. Assim, versando a 

ação sobre direito real imobiliário, nos termos do artigo 73, do CPC, 

determino que a demandante emende a inicial incluindo seu cônjuge no 

polo ativo da lide, devendo inclusive seu procurador regularizar a 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a Sra. 

Gestora a inclusão de Juscelino Moretto Júnior, no polo ativo da lide, com 

as devidas retificações. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007749-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DANIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1007749-35.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante a arguição do 

autor no Id. 2406627, intime a requerida para informar acerca da atual 

situação do Contrato de Financiamento nº 20027116355, juntando o 

extrato do débito com o devido abatimento pela entrega amigável do bem 

na Ação de Busca e Apreensão que tramitou sob o nº 

1006422-55.2018.8.11.0003, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo a 

manifestação, dê-se vista ao autor e após, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008952-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO ALVES 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:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1008952-95.2019.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004958-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEDSON FERRAZ CREMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ADRIANI ANANIAS OAB - MT21268/O (ADVOGADO(A))

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1004958-59.2019.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 
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decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004099-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA DE SOUZA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR BAUER MELO - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1004099-77.2018.8.11.0003. 

Vistos etc. Considerando que as tentativas de citação da requerida 

GUIOMAR BAUER LEO – ME., restaram infrutíferas; considerando que 

foram realizadas consultas pelos sistemas disponíveis ao Juízo - 

BACENJUD e INFOJUD, porém, ainda assim não houve a localização de 

endereço diverso do constante nos autos; considerando ainda, que o feito 

se arrasta há quase 02 (dois) anos sem que a autora consiga promover 

os atos processuais necessários para seu regular andamento, defiro a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 257 

do CPC. Deverá o edital ser publicado em jornal local, de grande 

circulação, pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) 

dias. A comprovação do cumprimento desta decisão deverá ser juntada 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007757-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1007757-75.2019.8.11.0003. 

Vistos etc. O atual Código de Processo Civil adota, expressamente, o 

princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o 

princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in 

“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por 

artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no direito 

processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no 

interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001416-33.2019.8.11.0003

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:

CELSO ARIOVALDO CARVALHO OLIVEIRA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001416-33.2019.8.11.0003) Vistos etc. A exequente 

requer a penhora on line, em conta corrente do executado, sob o 

argumento da incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, 

e 854, do CPC. O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a 

penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em 

contas de depósitos ou instituições financeiras em nome do devedor. 

Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei 

nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de 

abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na 

prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 
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sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, flagrante a inconstitucionalidade da 

norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu 

aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na 

prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares 

de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o 

exagero desnecessário de tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido 

de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 

24481609, assim, intime a autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002216-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENELUCIA VIEIRA DE SOUSA OAB - TO6327 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002216-95.2018.8.11.0003. Vistos etc.  A 

embargante/requerida alega em preliminar incompetência do Juízo, para 

que o feito seja remetido ao foro de seu domicílio na Comarca de 

Palmas/TO, nos termos do artigo 46, do CPC. Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. O artigo 46 do CPC, dispõe acerca da competência das 

ações que envolvem direito pessoal. “Art. 46 – A ação fundada em direito 

pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no 

foro do domicílio do réu”. Além da regra supra, o STJ posicionou 

entendimento que: “O foro competente para a propositura da ação 

monitória é o local de domicílio do devedor.” (AgRg no Ag 1336294/SP, Rel. 

Ministro Vasco Della Giustina). Assim, acolho a preliminar arguida nos 

embargos monitórios e reconheço a incompetência deste juízo e determino 

a remessa dos autos a Comarca de Palmas/TO, a qual é competente para 

processar e julgar a presente lide, vez que se trata do domicílio da 

embargante/requerida. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009089-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA SOUZA 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:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1009089-48.2017.8.11.0003) Vistos etc. Em busca da 

verdade real, converto o julgamento em diligência e determino que a 

requerida traga aos autos o histórico de contas da unidade consumidora 

n° 6/2106840-8, pormenorizados nos respectivos períodos de abril/2015 a 

setembro/2017, no prazo de 05 (cinco) dias. Acostado as documentações 

nos autos, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000369-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALECIONE SOUSA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA OAB - MT18463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1000369-29.2016.8.11.0003. 

Vistos etc. O credor comparece aos autos e pleiteia pela imissão na posse 

do bem penhorado, ID nº. 10339305. No entanto, recebo o referido pedido 

como adjudicação do bem penhorado, nos termos do artigo 876 do CPC. O 

bem penhorado, qual seja, veículo Ford Focus, 1.6, Flex, Cor prata, 

Ano/Modelo 2008, Placa NJH 9857, foi avaliado pelo Sr. Oficial de Justiça 

na data 09/08/2016, na quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e 

quinhentos reais), conforme consta no ID nº. 2831065. Em razão do 

decurso de prazo, houve a atualização da avaliação do automóvel pela 

Contadoria Judicial em 13/09/2019, ID nº. 23899120, na quantia de R$ 

19.057,27 (dezenove mil e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos). 

Intimado o exequente para se manifestar acerca da referida atualização, 

este permaneceu inerte, ID nº. 25315003. O art. 825 prevê, como primeira 

forma de expropriação, a adjudicação, que nada mais é do que o 

recebimento do bem penhorado pelo exequente, descontando-se o valor 

da execução do valor da coisa. Trata-se de forma de pagamento da dívida 

executada, pelo qual há transferência direta de patrimônio do devedor 

para o credor. A responsabilidade patrimonial é linear, possibilitando-se o 

credor a tomar parte do patrimônio do devedor por conta da dívida não 

paga. Atualmente, o instituto tem preferência sobre os demais 

mecanismos. No regime anterior, a adjudicação somente poderia ser 

requerida uma vez frustrada a alienação judicial, por não ter nenhum 

interessado oferecido lance válido para a aquisição do bem. Isto tornava a 

possibilidade de recebimento do bem constrito praticamente inútil, já que a 

ausência de interessados na aquisição do bem em hasta pública constitui 

evidência da sua falta de valor de mercado. Cresceu a importância da 

adjudicação. A entrega do bem penhorado para o credor simplifica a 

execução, além de permitir-lhe ficar com o bem em troca da dívida ou 

aliená-la fora do processo. Como pressuposto, o exequente, oferecendo 

preço não inferior ao da avaliação, pode requerer lhe sejam adjudicados 

os bens penhorados, como no presente caso. In casu, o bem foi 

penhorado, avaliado e removido do executado, na data 09/08/2016, 

permanecendo em mãos do credor como fiel depositário, conforme consta 

na certidão do Sr. Meirinho no ID nº. 2831065. O executado, apesar de 

devidamente intimado da penhora, avaliação e remoção do bem 

recusou-se em assinar a cópia do mandado e não manifestou nos autos 

até a presente data, quedando-se inerte há mais de 04 (quatro) anos. 

Dessa forma, nos termos do artigo 825 do CPC, defiro a adjudicação do 

bem móvel Ford Focus, 1.6, Flex, Cor prata, Ano/Modelo 2008, Placa NJH 

9857, constritado em favor do credor, pelo valor da avaliação atualizado 

pela Contadoria Judicial, ID nº. 23899120, na quantia de R$ 19.057,27 

(dezenove mil e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos). Expeça 

carta de adjudicação, obedecendo ao comando do artigo 877, inciso II e 

seguintes do Código de Processo Civil. Após a formalização da 

adjudicação do bem móvel penhorado, intime o exequente, na pessoa do 

seu patrono regularmente constituído nos autos, via DJE, para manifestar 

em 05 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento da execução. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – MT, 06 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002267-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR MONTENEGRO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1002267-43.2017.8.11.0003) Vistos etc. Considerando a 

decisão proferida pelo Ministro ASSUSETE MAGALHÃES, da Primeira 

Seção de Direito Civil do STJ, nos autos dos Recursos Especiais nº 

1525174/RS e nº 1525131/RS, respectivamente, que originou o 

Tema/Repetitivo nº 954, e considerando ainda que os fatos narrados nos 

autos se enquadram na questão submetida ao julgamento do recurso 

acima, determino a suspensão do andamento do feito até decisão de 

mérito dos referidos recursos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001026-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANCELMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001026-29.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa NTZ 5560) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me 

os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o 

parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001382-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001382-92.2018.8.11.0003) Vistos etc. Considerando a 

decisão proferida pelo Ministro ASSUSETE MAGALHÃES, da Primeira 

Seção de Direito Civil do STJ, nos autos dos Recursos Especiais nº 

1525174/RS e nº 1525131/RS, respectivamente, que originou o 

Tema/Repetitivo nº 954, e considerando ainda que os fatos narrados nos 

autos se enquadram na questão submetida ao julgamento do recurso 

acima, determino a suspensão do andamento do feito até decisão de 

mérito dos referidos recursos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000577-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKERINOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO CLUBE CENTRO OESTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000577-08.2019.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 – Consoante o 

artigo 828 do CPC, defiro a expedição de certidão, conforme petitório no 

“item 1” do Id. 26470783. Proceda Sra. Gestora com o procedimento de 

praxe. 2.0 – Intime o credor para juntar as cópias atualizadas das 

matrículas dos imóveis sob os números 83.473 e 83.439, do CRI local, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 3.0 – Considerando que a ação vindicada 

trata-se de título executivo extrajudicial, o qual segue o Livro II do CPC, não 

há falar-se na aplicação da multa do artigo 523, § 1º do CPC, somente em 

cumprimento de sentença. 4.0 – O pleito do “item 4”, será analisado ao 

final do processo executório, vez que não fora apresentado os embargos 

pertinentes a executada. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013166-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA (EXEQUENTE)

ALYSON LEMES DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGILINA DE MELO FERREIRA (EXECUTADO)

WANDERLEY FERREIRA CANDIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERREIRA DE MELO OAB - 458.167.941-91 (REPRESENTANTE)

JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ OAB - 801.925.641-53 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1013166-66.2018.8.11.0003) Vistos etc. I - Diligencie 

novamente buscando proceder a citação da Virgilina de Melo Ferreira. 

Constatando suspeitas de ocultação, cite por hora certa, nos moldes do 

art. 252, CPC e ss, contudo observar Sr. Meirinho o telefone da mesma no 

Id. 24106583 – Pág. 02, a fim de facilitar a sua localização. II – Renove o 

mandado de citação da Juliana de Melo Ferreira Bolognez por ARMP, 

sendo inexitosa expeça o respectivo mandado por cumprimento pelo 

oficial de justiça. III – No que tange a citação da Habitação 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, concluo que não é cabível nesta fase 

processual, vez que não iniciou a etapa da expropriação, portanto 

torna-se desnecessário tal feito. Intima. Cumpra. Expeça o necessário. 
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Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001859-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1001958-52.2017.8.11.0003. Vistos etc. Em razão dos 

documentos juntados no Num. 22381368 e, visando a celeridade 

processual com o fito de evitar a produção de provas eventualmente 

desnecessárias, determino que a ré Losango traga cópia dos documentos 

pessoais em nome do autor apresentados para a efetivação do cadastro e 

do contrato firmado entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo o 

documento, dê-se vista ao autor e voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012601-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL DA SILVA ANANIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1012601-05.2018.8.11.0003) Vistos etc. Observa-se que o 

objeto da presente demanda cinge-se nos pedido de declaração de 

inexistência de débito e danos morais. Intimados para especificarem 

provas, as partes renunciaram a produção de outras provas, conforme os 

Ids. 27028156 e 27098177. Dessa forma, para melhor elucidação dos 

fatos e em busca da verdade real, converto o julgamento em diligência e 

determino que a requerida traga aos autos: a) O eventual contrato 

comprobatório da existência de relação jurídica com o requerente sob os 

números 063268 e 063278, referente a ambos valores de R$ 198,89 

(cento e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos); b) O histórico 

financeiro, bem como documento comprobatório do período de Janeiro a 

Julho/2018, referente a graduação de História, ambos pormenorizados, 

ante a alegação do autor sobre o “fechamento de turma”, vez que no Id. 

16583292, mostra o “cancelamento de matrícula”, datado no dia 

16.07.2018. Todos no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias. 

Acostados aos autos as documentações, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012628-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PARIZOTTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO SANTOS NEPOMUCENA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

GILMAR BECKER - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012628-51.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para retirada do protesto 

descrito na exordial, sob a alegação de que o título negativado se 

encontra devidamente liquidado. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Analisando os autos, resta 

demonstrado a probabilidade do direito invocado, vez que o título foi 

liquidado na data de 11.07.2018 (Num. 25021428). O risco da ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do 

flagrante abalo de crédito. Ex positis, concedo em parte a tutela 

antecipada de urgência, para suspender os efeitos do protesto referente 

ao título descrito na certidão de protesto - Num. 25023588 - Pág. 1, até a 

decisão final de mérito. Oficie ao 4º Tabelionato de Notas e de Protestos 

de Títulos desta cidade, para cumprimento da tutela deferida. No que tange 

à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a 

inicial, comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003841-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU CONTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DUARTE DA SILVA OAB - SC17324 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003841-33.2019.8.11.0003) Vistos etc. O demandante 

requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No entanto, 

não trouxe aos autos qualquer comprovação da situação de sua 
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hipossuficiência. Devidamente intimado para juntar aos autos documentos 

comprobatórios de seus rendimentos, o mesmo não cumpriu o comando 

legal, deixando decorrer o prazo in albis (Id. 25086829). Assim, 

considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de 

ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, 

vez que não houve comprovação de que preenche os requisitos legais. 

Intime o autor, na pessoa de seu patrono constituído, para promover o 

recolhimento das respectivas custas processuais, bem como atualizar o 

endereço do constituinte, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos legais. Intime. Rondonópolis – MT, 06 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005060-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA LOUISE SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005060-18.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que o 

presente versa sobre revisão de benefício complementar a fim de 

considerar no cálculo do benefício a inclusão das verbas CTVA – 

Complemento Temporário Variável Ajuste De Mercado, Porte Unidade 

Função Gratificada Efetiva e Função Gratificada Efetiva; considerando, 

ainda, a decisão proferida pelo Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, nos 

autos do REsp 1740397/RS, que determinou a suspensão de todos os 

processos em andamento que versem sobre o tema 1021 "em que se 

discute, Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação 

de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de 

verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão 

da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia 

formação da correspondente reserva matemática", determino a 

suspensão o presente feito até decisão de mérito do referido recurso. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001839-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL TESTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1001839-61.2017.8.11.0003. Vistos etc. Cumpra 

integralmente a decisão proferida no ID nº. 25473097, mediante a pesquisa 

de bens pelo sistema RENAJUD, em desfavor do executado RAFAEL 

TESTA – CPF nº. 018.092.331-51. Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002345-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NIVALDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1002345-37.2017.8.11.0003. Vistos etc. Apesar do 

exequente não ter logrado êxito em localizar o paradeiro do executado (ID 

nº. 9931743 e 24226781), vê-se que ainda não fora diligenciado junto aos 

sistemas disponíveis ao juízo. Assim, nos termos do artigo 256, §3º, do 

CPC, determino a consulta do atual endereço do executado ANTONIO 

NIVALDO DE SOUZA – CPF nº. 034.528.671-53, com a utilização do 

Sistema BacenJud e Infojud. Vindo as informações, cite o réu nos 

endereços obtidos e ainda não diligenciados aos autos. Restando 

frustrada a tentativa de citação, ou sendo o endereço obtido o mesmo já 

diligenciado aos autos, desde já, defiro a citação por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005908-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO MEDERIX GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1005908-05.2018.8.11.0003. 

Vistos etc. Defiro o pedido formulado pelo exequente no ID nº. 26037341, 

tão-somente para a realização da busca do atual endereço do executado 

MAURILIO MEDERIX GOMES inscrito no CPF sob o nº. 844.335.661-87, 

pelos Sistemas Bacenjud e Infojud. Vindo aos autos a informação, dê-se 

vista ao exequente. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RODO AGUIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1003001-91.2017.8.11.0003. 

Vistos etc. Defiro o pedido formulado pela exequente no ID nº. 26152453, 

para a realização da busca do atual endereço dos executados 

TRANSPORTADORA RODO AGUIA EIRELE ME inscrita no CNPJ nº. 

11.519.271/0001-74 e de ELIAS DA SILVA inscrito no CPF sob o nº. 

355.743.158-40, pelos Sistemas Bacenjud e Infojud. Vindo aos autos a 

informação, dê-se vista a exequente. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005047-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL APARECIDA MARQUES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1005047-19.2018.8.11.0003. 

Vistos etc. Defiro o pedido formulado pela requerente no ID nº. 24037587, 

tão-somente para a realização da busca do atual endereço da requerida 

RAQUEL APARECIDA MARQUES DE SOUZA inscrita no CPF sob o nº. 

045.835.221-77, pelos Sistemas Bacenjud e Infojud. Vindo aos autos a 

informação, dê-se vista a requerente. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004060-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004060-17.2017.8.11.0003 Vistos etc. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova do dano e do nexo causal. Defiro a produção de prova 

oral, consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de 

testemunhas. No caso em tela, os documentos que instruem o feito, nesse 

momento processual, não são suficientes para o convencimento do juízo, 

sendo necessária a produção de prova oral para corroborar os fatos 

alegados pela parte autora. Dessa forma, determino a produção de prova 

oral, consistente na oitiva das partes, bem como das testemunhas a serem 

arroladas. Designo audiência de instrução para o dia 03 de junho de 2020 

às 14h00. Intime as partes, pessoalmente, para comparecem ao ato para 

prestarem depoimento pessoal, advertindo-as que o não comparecimento 

ou havendo recusa em depor, lhe serão aplicadas pena de confesso nos 

termos do artigo 385, §1º, do CPC. As partes deverão depositar o rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §4º 

e 450, do CPC/15. Quando do depósito do rol deverá informar qual das 

testemunhas será intimada pela própria parte; qual comparecerá 

independente de intimação; e qual deverá ser intimada por via judicial, nos 

termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. Sendo que para o caso de intimação 

por via judicial deverá depositar a diligência do senhor oficial, no prazo de 

05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova intimação para este fim. 

Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato. Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012284-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARTINS DE JESUS GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL FELIZARTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELDER FELIZARTI LOPES OAB - MT25390/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1012284-07.2018.8.11.0003) Vistos etc. I - O demandado 

requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No entanto, 

não trouxe aos autos qualquer comprovação da situação de sua 

hipossuficiência. Devidamente intimado para juntar aos autos documentos 

comprobatórios de seus rendimentos, o mesmo não cumpriu o comando 

legal, deixando decorrer o prazo in albis (Id. 26480918). Assim, 

considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de 

ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, 

vez que não houve comprovação de que preenche os requisitos legais. II - 

O feito não contempla julgamento antecipado, vez que se trata de matéria 

de fato. Não havendo preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que 

impeçam o andamento do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os 

pontos controvertidos da demanda na prova do dano e do nexo causal. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de junho de 

2020 às 15h30. Determino os depoimentos pessoais das partes e defiro a 

produção de prova testemunhal. Intime as partes, pessoalmente, para 

comparecem ao ato para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as 

que o não comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão 

aplicadas pena de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As 

partes deverão depositar o rol de testemunhas, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC, vez que o 

referido parágrafo prevê que o prazo não superior a 15 dias. Quando do 

depósito do rol deverá informar qual das testemunhas será intimada pela 

própria parte; qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá 

ser intimada por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. 

Sendo que para o caso de intimação por via judicial deverá depositar a 

diligência do senhor oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e 

não haverá nova intimação para este fim. Caso a testemunha tenha 

domicílio em outra comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por 

carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a 

parte providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na 

escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que 

não haverá nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as 

partes deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. 

Optando as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004116-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SATELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004116-50.2017.8.11.0003 Ação de Rescisão de 

Contrato c/c Restituição Integral de Parcelas Pagas c/c Indenização por 

Dano Moral Requerente: Carlos Alberto de Oliveira Satelis Requerida: 

Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda Vistos etc. CARLOS ALBERTO 

DE OLIVEIRA SATELIS qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE PARCELAS 
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PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL contra KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, também qualificada no 

processo. O autor aduz que em 10.12.2014, firmou contrato de compra e 

venda de imóvel com a requerida, para aquisição de dois terrenos um ao 

lado do outro, com área total de 400m², constituído pelos lotes nº. 22 e 23, 

Quadra nº. 37, no empreendimento residencial Parque Rosa Bororo, nesta 

cidade. Diz que até o mês de junho/2017 pagou a demandada o valor total 

de R$ 25.876,14 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta e seis reais e 

quatorze centavos). Alega que a demandada não cumpriu com o 

contratado, pois conforme a avença o término de entrega das obras de 

infraestrutura, seriam entregues em 06.09.2016, entretanto, não fora 

cumprido tal acordo, vez que a parte ré não conseguiu concluir as obras 

de rede de esgoto. Requer a procedência da demanda para a rescisão da 

avença, bem como a restituições dos valores pagos e ainda, 

condenando-a em danos morais. Juntou documentos. Citada, a requerida 

apresentou defesa (Id. 10646850). Alega em preliminar, a necessidade de 

suspensão do andamento da ação em virtude de determinação do 

Superior Tribunal de Justiça e impugna a justiça gratuita concedida ao 

autor. No mérito, sustenta que não há que se falar em atraso e em 

descumprimento contratual, vez que as obras encontram-se em estágio 

avançado de conclusão, e o prazo para seu término só se encerrará de 

fato em 2018. Que em decorrência de chuvas imprevisíveis, ou, daquelas 

previsíveis, mas com duração e/ou intensidade anormais, e que 

acometeram o terreno no qual as obras estão sendo realizadas, 

fazendo-se necessário a paralização das mesmas, por uma questão de 

segurança. Aduz que em 23.09.2014, foi proferida liminar na Ação Civil 

Pública de Código nº. 755530, determinado que a requerida suspendesse 

todas as obras que estavam sendo realizadas no local do loteamento. 

Sustenta a inexistência do dever de indenizar. Pugna pela improcedência 

do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 12284996). Tentativa de 

conciliação sem êxito (id. 22957236). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito 

prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. O 

entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento 

antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer 

- quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao 

seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir 

Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., 

Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade 

convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que 

versa a lide". "A necessidade da produção de prova em audiência há de 

ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. As primeiras questões a serem enfrentadas 

cingem-se nas preliminares suscitadas pela demandada. Com relação a 

preliminar de suspensão da ação decorrente de determinação do Superior 

Tribunal de Justiça, sem razão a requerida em sua assertiva. Analisando a 

decisão proferida pelo STJ (recurso Especial nº. 1.614-721), vê-se que 

esta se refere a contratos de imóveis em construção, envolvendo 

construtoras. Dessa forma, considerando que o contrato firmado pelas 

partes é para aquisição de terreno para construção, não há que se falar 

em suspensão da presente ação. A impugnação à concessão do 

benefício da assistência judiciária ao autor não prospera. Dispõe a Lei 

1.060/50: Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente 

da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos 

Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos 

necessitados nos termos da presente Lei. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986) Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou 

estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça 

penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. - Considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Evidenciado está que a lei 

não exige que o beneficiário da assistência gratuita seja miserável, sendo 

suficiente que não se encontre em condições de arcar com as custas 

processuais e com os honorários de advogado sem prejuízo próprio e de 

sua família. Deflui dos autos que a demandada não acostou aos autos 

nenhum documento para contrapor à declaração de hipossuficiente do 

requerente, não passando de meras argumentações. Os elementos 

trazidos aos autos pela requerida não são suficientes para demonstrar a 

possibilidade do autor arcar com as custas processuais e com os 

honorários de advogado na ação ordinária ajuizada em seu desfavor, sem 

o prejuízo de seu próprio sustento e o de sua família. Ademais, o autor 

juntou aos autos cópia de sua CTPS (Id. 8330764), o que comprova a 

alegada hipossuficiência. Desta forma, rejeito a preliminar. Adentro 

diretamente no mérito da lide observando que a questão cinge-se nos 

descumprimentos dos contratos firmados entre as partes. É inconteste a 

existência de vínculo entre as partes, por meio do instrumento particular 

de promessa de compra e venda sob os contratos n° 1101/2014 e 

1102/2014, para aquisição dos imóveis representado pelos Lotes 22 e 23, 

quadra 37, com área de 200,00m² cada, cujos preços seriam pagos em 

180 (cento e oitenta reais) prestações de R$ 299,06 e R$ 299,06 

respectivamente, restando indiscutível que a relação submetida a análise 

judicial trata-se de típica relação de consumo, sujeita às normas do Código 

de Defesa do Consumidor. Consta nos autos, que nos contratos de n° 

1101/2014 e 1102/2014 o demandante efetuou a entrada R$ 1.345,79 (um 

mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) em 

cada, bem como o pagamento das parcelas de nº 01 a 28 em cada 

contrato, cujo montante se deu no total de R$ 12.938,07 cada (Id. 8330858 

e Id. 8330867). Contudo, conforme decisão deste juízo no dia 23.09.2014 

na Ação Civil Pública Código 755530, a qual tramita nesta vara, onde a ré 

configura como polo passivo do feito, cuja determinação fora a suspensão 

de todas as obras no loteamento vindicado, bem como a imediata 

suspensão das vendas dos imóveis, assim sendo a requerida sabia da 

existência da lide, como também sabia que as obras de infraestrutura não 

estariam prontas em 06.09.2016 como avençadas (Id. 83330807 – página 

02 e Id. 8330832 – página 02). In casu, como alhures mencionado, o 

descumprimento da avença se deu por única e exclusiva culpa da 

requerida. Deve, assim, responder pelas consequências do 

inadimplemento, nos exatos termos do art. 475 do CC em vigor. "A parte 

lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não 

preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, 

indenização por perdas e danos." Destarte, em face do inadimplemento 

das obrigações pactuadas, a autora é lícita pedir a rescisão contratual. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INJUSTIFICADO ATRASO NA ENTREGA. 

MORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO DO RÉU A 

RESCINDIR O CONTRATO E DEVOLVER INTEGRALMENTE AS PARCELAS 

PAGAS PELO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUE NÃO MERECE 

PROSPERAR. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREEDIMENTO. DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS 

PELOS CONTRATANTES EM CASO DE RESCISÃO EM CONTRATOS 

IMOBILIÁRIOS POR CULPA DA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO 

QUE FOI TRATADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ¿Em contratos submetidos ao 

Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que 

determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra 

ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em 

tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo 

promitente comprador ¿ integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa o desfazimento. (REsp 1300418 SC. Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/11/2013). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 543 DO STJ. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - 

APL: 00157247120168190004, Relator: Des(a). GUARACI DE CAMPOS 

VIANNA, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA 

CÍVEL). Em vista dessas constatações, dúvida não resta de que, 

realmente, deve ser julgada procedente a demanda, em virtude do 

inadimplemento da ré, o que garante a autora o direito em ver rescindido, 

judicialmente, o pacto, eis que a falta de cumprimento das obrigações 

assumidas acarreta e acarretará prejuízos diretos a ela. Gize-se que a 

devolução de valores pagos sem a correta incidência de correção 

monetária, mostra-se descabida, pois favorece apenas uma das partes, 
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no caso, a parte ré, a indicar enriquecimento sem causa, impossível de 

admitir-se. Dessa forma, é devida a incidência de correção monetária, sob 

pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, a mais 

fraca, além do que, constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é 

um "plus" que se acresce, mas um "minus" que se evita. Assim, a 

correção monetária deve incidir a contar do desembolso, quando aquele 

que hoje deve restituir já podia fazer uso das importâncias recebidas. No 

que tange a cláusula compromissória de n° 26, a qual fora estipulado entre 

as partes - compulsória da arbitragem - (Id. 8330823 – Pág. 05), não 

observou a lei cogente do artigo 51, VII, do CDC, isto é, pacificado nos 

Tribunais Brasileiros quanto à aplicabilidade do código consumerista, 

quando evidenciado que a transação do imóvel foi firmada por pessoa 

física e empreendimento imobiliário, sendo nula a cláusula citada que 

determina a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os 

requisitos da Lei n° 9.307/96. Neste sentir, é reconhecida a competência 

da jurisdição estatal para o processo e julgamento da ação de rescisão 

contratual. Segue o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. NULIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. 

RECUSA TÁCITA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. RESCISÃO 

MOTIVADA PELA APELANTE. (...). 2. Sendo consumerista a relação, 

inafastável é a aplicação do art. 51, inciso VII, do CDC, que considera nula 

de pleno direito a cláusula que determina a utilização compulsória de 

arbitragem, ainda que porventura satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, 

da Lei nº 9.307/96. 3. Presume-se recusada a arbitragem pelo consumidor 

ao mover ação discutindo o pacto perante o Poder Judiciário, havendo 

negativa (ou renúncia) tácita da cláusula compromissória. (...). RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação 

(CPC): 00678363020088090051, Relator: LUSVALDO DE PAULA E SILVA, 

Data de Julgamento: 27/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 27/05/2019). No comentário de Cláudia Lima Marques: “(...) Arbitragem 

compulsória: As cláusulas contratuais que imponham a arbitragem no 

processo criado pela Lei de 1996 devem ser consideradas abusivas, forte 

no art. 4º, I e V, e art. 51, IV e VII, do CDC, uma vez que a arbitragem não 

estatal implica privilégio intolerável que permite a indicação do julgador, 

consolidando um desequilíbrio, uma unilateralidade abusiva ante um 

indivíduo tutelado justamente por sua vulnerabilidade presumida em lei. No 

sistema da nova Lei (arts. 6º e 7º da Lei 9.307/1996), a cláusula 

compromissória prescinde do ato subsequente do compromisso arbitral. 

Logo, por si só, é apta a instituir o juízo arbitral, via sentença judicial, com 

um só árbitro (que pode ser da confiança do contratante mais forte, ou por 

este remunerado); logo, se imposta em contrato de adesão ao consumidor, 

esta cláusula transforma a arbitragem “voluntária” em compulsória, por 

força da aplicação do processo arbitral previsto na nova lei. A 

jurisprudência brasileira, inclusive o E. STJ, tem sido sensível a este 

problema e considera abusiva a cláusula de arbitragem frente a 

consumidores, em especial, mas não somente, os contratos de adesão, 

mesmo que tenham sido cumpridos os requisitos para contrato de adesão 

do art. 4º da Lei de Arbitragem”. (in Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor. 3ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, Pág. 954.) 

Concernente ao dano moral e o valor a ser arbitrado pelo julgador, a 

jurisprudência tem assentado o seguinte entendimento: "A indenização por 

dano moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta 

a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de 

igual e novo atentado, o autor da ofensa" (TJSP, AC nº 198.945-1/7, Rel. 

Des. Cezar Peluso, RT 706/67). Tem-se que, tratando-se de dano moral, o 

conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, 

visando punir o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de 

caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em 

contrapartida ao mal por ela sofrido. A este respeito, eis a lição do 

magistrado paranaense Clayton Reis: "O magistrado sensível, perspicaz e 

atento aos mecanismos do direito e da pessoa humana, avaliará as 

circunstâncias do caso e arbitrará os valores compatíveis com cada 

situação. Esse processo de estimação dos danos extrapatrimoniais, 

decorre do arbítrio do Juiz. O arcabouço do seu raciocínio na aferição dos 

elementos que concorreram para o dano, e sua repercussão na intimidade 

da vítima, serão semelhantes aos critérios adotados para a fixação da 

dosimetria da pena criminal, constante no art. 59 do Código Penal" (in 

"Avaliação do Dano Moral", Ed. Forense, RJ, 1998, pág. 64). É certo que 

inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma indenização 

por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a função de 

desestimular o autor do dano de praticá-lo novamente. A fixação da 

reparação é tarefa atribuída ao julgador que deve se basear nas 

peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns critérios, quais 

sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as 

consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a 

compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador. Não se 

pode olvidar que a indenização não pode representar enriquecimento 

injustificado do ofendido, mas há que atender ao caráter inibitório-punitivo, 

especialmente a prevenir reincidências, e atender ainda à natureza 

reparatório-compensatória que deve sempre informar as indenizações por 

dano moral, levando-se em consideração as circunstâncias gerais e 

específicas do caso concreto, atentando à gravidade do dano, 

comportamento do ofensor e ofendido, repercussão do fato e, capacidade 

de absorção por parte de quem sofre o abalo, de modo a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Isto posto, arbitro os 

danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais). A quantia ora arbitrada 

atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o 

sofrimento e constrangimento da autora, representando sanção à 

requerida, de forma que agirá de maneira mais cautelosa quando adotar 

medidas que possam prejudicar seus clientes. Ex Positis, e de tudo mais 

que dos autos consta julgo procedente o pedido inicial. Declaro rescindido 

o contrato de promessa de compra e venda de imóveis sob os contratos 

de n° 1101/2014 e 1102/2014. Declaro nula a cláusula n° 26 dos contratos 

citados – cláusula compromissória. Determino que a requerida promova as 

restituições dos valores pagos no importe total de R$ 25.876,14 (vinte e 

cinco mil oitocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) com a 

devida correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo 

índice definido no contrato, além de juros de mora, no valor de 1% ao mês. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

demandada, bem como a do próprio requerente, evitando-se o 

enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a autora a título 

de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 

7.000,00 (sete 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-as, 

também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, 

atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007572-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERES DE LIMA PEREIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007572-08.2017.8.11.0003 Ação de Rescisão de 

Contrato c/c Restituição Integral de Parcelas Pagas c/c Indenização por 

Dano Moral Requerente: Valderes de Lima Pereira Souza Requerida: 

Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda Vistos etc. VALDERES DE LIMA 

PEREIRA SOUZA qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE PARCELAS 

PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL contra KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, também qualificada no 

processo. O autor aduz que em 19.04.2015, firmou contrato de compra e 

venda de imóvel com a requerida, para aquisição de um terreno, com área 

total de 200m², constituído pelo lote nº. 18, Quadra nº. 40, no 

empreendimento residencial Parque Rosa Bororo, nesta cidade. Diz que 

até o mês de outubro/2017 pagou a demandada o valor total de R$ 

10.977,54 (dez mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro 

centavos). Alega que a demandada não cumpriu com o contratado, pois 

conforme a avença o término de entrega das obras de infraestrutura, 

seriam entregues em 06.09.2016, entretanto, não fora cumprido tal acordo, 
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vez que a parte ré não conseguiu concluir as obras de rede de esgoto. 

Requer a procedência da demanda para a rescisão da avença, bem como 

a restituições dos valores pagos e ainda, condenando-a em danos morais. 

Juntou documentos. Citada, a requerida apresentou defesa (Id. 

11110504). Em preliminar, impugna a justiça gratuita concedida ao autor, e 

alega a necessidade de suspensão do andamento da ação em virtude de 

determinação do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, sustenta que não 

há que se falar em atraso e em descumprimento contratual, vez que as 

obras encontram-se em estágio avançado de conclusão, e o prazo para 

seu término só se encerrará de fato em 2018. Que em decorrência de 

chuvas imprevisíveis, ou, daquelas previsíveis, mas com duração e/ou 

intensidade anormais, e que acometeram o terreno no qual as obras estão 

sendo realizadas, fazendo-se necessário a paralização das mesmas, por 

uma questão de segurança. Aduz que em 23.09.2014, foi proferida liminar 

na Ação Civil Pública de Código nº. 755530, determinado que a requerida 

suspendesse todas as obras que estavam sendo realizadas no local do 

loteamento. Sustenta a inexistência do dever de indenizar. Pugna pela 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

12165622). Tentativa de conciliação sem êxito (id. 22957228). Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, 

eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma 

do art. 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., 

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. As primeiras 

questões a serem enfrentadas cingem-se nas preliminares suscitadas 

pela demandada. A impugnação à concessão do benefício da assistência 

judiciária ao autor não prospera. Dispõe a Lei 1.060/50: Art. 1º. Os 

poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que 

possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - 

OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da 

presente Lei. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986) Art. 2º. Gozarão 

dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, 

que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. 

Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Evidenciado está que a lei não exige que o beneficiário da 

assistência gratuita seja miserável, sendo suficiente que não se encontre 

em condições de arcar com as custas processuais e com os honorários 

de advogado sem prejuízo próprio e de sua família. Deflui dos autos que a 

demandada não acostou aos autos nenhum documento para contrapor à 

declaração de hipossuficiente do requerente, não passando de meras 

argumentações. Os elementos trazidos aos autos pela requerida não são 

suficientes para demonstrar a possibilidade do autor arcar com as custas 

processuais e com os honorários de advogado na ação ordinária ajuizada 

em seu desfavor, sem o prejuízo de seu próprio sustento e o de sua 

família. Ademais, o autor juntou aos autos cópia de sua CTPS (Id. 

10117458), o que comprova a alegada hipossuficiência. Desta forma, 

rejeito a preliminar. Com relação a preliminar de suspensão da ação 

decorrente de determinação do Superior Tribunal de Justiça, sem razão a 

requerida em sua assertiva. Analisando a decisão proferida pelo STJ 

(recurso Especial nº. 1.614-721), vê-se que esta se refere a contratos de 

imóveis em construção, envolvendo construtoras. Dessa forma, 

considerando que o contrato firmado pelas partes é para aquisição de 

terreno para construção, não há que se falar em suspensão da presente 

ação. Adentro diretamente no mérito da lide observando que a questão 

cinge-se nos descumprimentos dos contratos firmados entre as partes. É 

inconteste a existência de vínculo entre as partes, por meio do instrumento 

particular de promessa de compra e venda sob o contrato n° 1387/2014, 

para aquisição do imóvel representado pelo Lote 18, quadra 40, com área 

de 200,00m², cujo preço seria pago em 180 (cento e oitenta reais) 

prestações de R$ 306,70 (trezentos e seis reais e setenta centavos), 

restando indiscutível que a relação submetida a análise judicial trata-se de 

típica relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do 

Consumidor. Consta nos autos, que no contrato de n° 1387/2014 o 

demandante efetuou o pagamento da entrada bem como o pagamento das 

parcelas de nº 01 a 25 em cada contrato, cujo montante se deu no total de 

R$ 10.977,54 cada (Id. 10117660). Contudo, conforme decisão deste juízo 

no dia 23.09.2014 na Ação Civil Pública Código 755530, a qual tramita 

nesta vara, onde a ré configura como polo passivo do feito, cuja 

determinação fora a suspensão de todas as obras no loteamento 

vindicado, bem como a imediata suspensão das vendas dos imóveis, 

assim sendo a requerida sabia da existência da lide, como também sabia 

que as obras de infraestrutura não estariam prontas em 06.09.2016 como 

avençadas (Id. 10117493 – página 03). In casu, como alhures 

mencionado, o descumprimento da avença se deu por única e exclusiva 

culpa da requerida. Deve, assim, responder pelas consequências do 

inadimplemento, nos exatos termos do art. 475 do CC em vigor. "A parte 

lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não 

preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, 

indenização por perdas e danos." Destarte, em face do inadimplemento 

das obrigações pactuadas, a autora é lícita pedir a rescisão contratual. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INJUSTIFICADO ATRASO NA ENTREGA. 

MORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO DO RÉU A 

RESCINDIR O CONTRATO E DEVOLVER INTEGRALMENTE AS PARCELAS 

PAGAS PELO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUE NÃO MERECE 

PROSPERAR. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREEDIMENTO. DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS 

PELOS CONTRATANTES EM CASO DE RESCISÃO EM CONTRATOS 

IMOBILIÁRIOS POR CULPA DA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO 

QUE FOI TRATADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ¿Em contratos submetidos ao 

Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que 

determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra 

ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em 

tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo 

promitente comprador ¿ integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa o desfazimento. (REsp 1300418 SC. Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/11/2013). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 543 DO STJ. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - 

APL: 00157247120168190004, Relator: Des(a). GUARACI DE CAMPOS 

VIANNA, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA 

CÍVEL). Em vista dessas constatações, dúvida não resta de que, 

realmente, deve ser julgada procedente a demanda, em virtude do 

inadimplemento da ré, o que garante a autora o direito em ver rescindido, 

judicialmente, o pacto, eis que a falta de cumprimento das obrigações 

assumidas acarreta e acarretará prejuízos diretos a ela. Gize-se que a 

devolução de valores pagos sem a correta incidência de correção 

monetária, mostra-se descabida, pois favorece apenas uma das partes, 

no caso, a parte ré, a indicar enriquecimento sem causa, impossível de 

admitir-se. Dessa forma, é devida a incidência de correção monetária, sob 

pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, a mais 

fraca, além do que, constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é 

um "plus" que se acresce, mas um "minus" que se evita. Assim, a 

correção monetária deve incidir a contar do desembolso, quando aquele 

que hoje deve restituir já podia fazer uso das importâncias recebidas. No 

que tange a cláusula compromissória de n° 26, a qual fora estipulado entre 

as partes - compulsória da arbitragem - (Id. 10117499 – Pág. 09), não 

observou a lei cogente do artigo 51, VII, do CDC, isto é, pacificado nos 

Tribunais Brasileiros quanto à aplicabilidade do código consumerista, 

quando evidenciado que a transação do imóvel foi firmada por pessoa 

física e empreendimento imobiliário, sendo nula a cláusula citada que 

determina a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os 
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requisitos da Lei n° 9.307/96. Neste sentir, é reconhecida a competência 

da jurisdição estatal para o processo e julgamento da ação de rescisão 

contratual. Segue o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. NULIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. 

RECUSA TÁCITA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. RESCISÃO 

MOTIVADA PELA APELANTE. (...). 2. Sendo consumerista a relação, 

inafastável é a aplicação do art. 51, inciso VII, do CDC, que considera nula 

de pleno direito a cláusula que determina a utilização compulsória de 

arbitragem, ainda que porventura satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, 

da Lei nº 9.307/96. 3. Presume-se recusada a arbitragem pelo consumidor 

ao mover ação discutindo o pacto perante o Poder Judiciário, havendo 

negativa (ou renúncia) tácita da cláusula compromissória. (...). RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação 

(CPC): 00678363020088090051, Relator: LUSVALDO DE PAULA E SILVA, 

Data de Julgamento: 27/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 27/05/2019). No comentário de Cláudia Lima Marques: “(...) Arbitragem 

compulsória: As cláusulas contratuais que imponham a arbitragem no 

processo criado pela Lei de 1996 devem ser consideradas abusivas, forte 

no art. 4º, I e V, e art. 51, IV e VII, do CDC, uma vez que a arbitragem não 

estatal implica privilégio intolerável que permite a indicação do julgador, 

consolidando um desequilíbrio, uma unilateralidade abusiva ante um 

indivíduo tutelado justamente por sua vulnerabilidade presumida em lei. No 

sistema da nova Lei (arts. 6º e 7º da Lei 9.307/1996), a cláusula 

compromissória prescinde do ato subsequente do compromisso arbitral. 

Logo, por si só, é apta a instituir o juízo arbitral, via sentença judicial, com 

um só árbitro (que pode ser da confiança do contratante mais forte, ou por 

este remunerado); logo, se imposta em contrato de adesão ao consumidor, 

esta cláusula transforma a arbitragem “voluntária” em compulsória, por 

força da aplicação do processo arbitral previsto na nova lei. A 

jurisprudência brasileira, inclusive o E. STJ, tem sido sensível a este 

problema e considera abusiva a cláusula de arbitragem frente a 

consumidores, em especial, mas não somente, os contratos de adesão, 

mesmo que tenham sido cumpridos os requisitos para contrato de adesão 

do art. 4º da Lei de Arbitragem”. (in Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor. 3ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, Pág. 954.) 

Concernente ao dano moral e o valor a ser arbitrado pelo julgador, a 

jurisprudência tem assentado o seguinte entendimento: "A indenização por 

dano moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta 

a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de 

igual e novo atentado, o autor da ofensa" (TJSP, AC nº 198.945-1/7, Rel. 

Des. Cezar Peluso, RT 706/67). Tem-se que, tratando-se de dano moral, o 

conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, 

visando punir o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de 

caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em 

contrapartida ao mal por ela sofrido. A este respeito, eis a lição do 

magistrado paranaense Clayton Reis: "O magistrado sensível, perspicaz e 

atento aos mecanismos do direito e da pessoa humana, avaliará as 

circunstâncias do caso e arbitrará os valores compatíveis com cada 

situação. Esse processo de estimação dos danos extrapatrimoniais, 

decorre do arbítrio do Juiz. O arcabouço do seu raciocínio na aferição dos 

elementos que concorreram para o dano, e sua repercussão na intimidade 

da vítima, serão semelhantes aos critérios adotados para a fixação da 

dosimetria da pena criminal, constante no art. 59 do Código Penal" (in 

"Avaliação do Dano Moral", Ed. Forense, RJ, 1998, pág. 64). É certo que 

inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma indenização 

por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a função de 

desestimular o autor do dano de praticá-lo novamente. A fixação da 

reparação é tarefa atribuída ao julgador que deve se basear nas 

peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns critérios, quais 

sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as 

consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a 

compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador. Não se 

pode olvidar que a indenização não pode representar enriquecimento 

injustificado do ofendido, mas há que atender ao caráter inibitório-punitivo, 

especialmente a prevenir reincidências, e atender ainda à natureza 

reparatório-compensatória que deve sempre informar as indenizações por 

dano moral, levando-se em consideração as circunstâncias gerais e 

específicas do caso concreto, atentando à gravidade do dano, 

comportamento do ofensor e ofendido, repercussão do fato e, capacidade 

de absorção por parte de quem sofre o abalo, de modo a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Isto posto, arbitro os 

danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais). A quantia ora arbitrada 

atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o 

sofrimento e constrangimento da autora, representando sanção à 

requerida, de forma que agirá de maneira mais cautelosa quando adotar 

medidas que possam prejudicar seus clientes. Ex Positis, e de tudo mais 

que dos autos consta julgo procedente o pedido inicial. Declaro rescindido 

o contrato de promessa de compra e venda de imóvel sob o contrato de n° 

1387/2014. Declaro nula a cláusula n° 26 dos contratos citados – cláusula 

compromissória. Determino que a requerida promova as restituições dos 

valores pagos no importe total de R$ 10.977,54 (dez mil novecentos e 

setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) com a devida 

correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice 

definido no contrato, além de juros de mora, no valor de 1% ao mês. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

demandada, bem como a do próprio requerente, evitando-se o 

enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a autora a título 

de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 

7.000,00 (sete 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-as, 

também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, 

atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006397-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KOLLING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006397-42.2018.8.11.0003 Ação de Despejo por 

falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis c/c Pedido de Liminar 

Requerente: Dirceu Kolling Requerida: Sicall – Cargas e Encomendas Ltda 

Vistos etc. DIRCEU KOLLING, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS 

C/C PEDIDO DE LIMINAR contra SICALL – CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, 

também qualificada nos autos, visando obter provimento judicial para 

recebimento de alugueres em atraso. A requerente aduz ter firmado com a 

requerida um contrato de locação do imóvel comercial situado a Rua 1º de 

Abril, Lote 06, Quadra 51, Jardim Belo Horizonte, nesta cidade; que o valor 

do aluguel avençado pelas partes foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo 

período de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 01.02.2016 e término 

em 31.01.2018. Diz que além do pagamento do aluguel, havia obrigação de 

arcar com débitos de água, luz, esgoto, seguro e tributos que recaírem 

sobre o imóvel. Sustenta que a requerida está inadimplente, com alugueis 

vencidos em de 01.05.2018 à agosto de 2018, bem como pagamento dos 

IPTU’s do imóvel locado dos nãos de 2017 a 2018. Diz que notificou 

extrajudicialmente a empresa ré, no entanto, esta não desocupou o imóvel, 

tampouco efetuou o pagamentos dos aluguéis e demais encargos. Pede a 

condenação da demandada nos alugueres em atraso, bem como demais 

encargos. Juntou documentos. Liminar deferida (Id. 15307724). Citada, a 

demandada não apresentou defesa (Id. 17823606). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a 

questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, 

I e II, do CPC. Observa-se que a requerida não apresentou defesa, embora 

citado, razão pela qual decreto sua revelia. Na forma do artigo 344 do 

Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da 

parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam 

incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados pela ré. 

Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos 
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alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no impedimento do 

Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de 

provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a 

revelia conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, 

destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves , verbis: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o 

efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser 

afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas 

hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar 

que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu 

afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a 

alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os 

fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 

dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC). (...) Nessa 

nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova 

constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a 

petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o 

efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)”. Ainda: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. REVELIA. INVERSÃO DOS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em inversão dos 

efeitos da revelia, na medida em que o acórdão proferido na origem 

consignou que os fundamentos da decisão não estariam embasados em 

argumentos que deveriam ter sido levantados em sede de defesa, mas sim 

nos documentos juntados aos autos. 2. Como é cediço, "a revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido" (EDcl no Ag n. 

1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg 

no AREsp 669890 MS 2015/0042599-9, Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Terceira Turma, julg. 09.06.2015, publ. 19.06.2015)”. É relativo, 

pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema 

processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, 

sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio 

demandante, julgar a causa em seu desfavor. Incontroversa é a relação 

locatícia. O desiderato buscado na exordial vem amparado na alegação da 

mora contratual. Na ação de despejo por falta de pagamento o locatário 

poderá evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da 

contestação, autorização para a quitação do débito atualizado, 

independente de cálculo e mediante depósito judicial, fato que não foi 

observado pelo requerido. A atual legislação do inquilinato adotou, ainda 

que de forma implícita, posição de que o locatário, questionando parte do 

débito, deverá depositar a parte incontroversa. É o que se infere dos 

incisos III e IV, do art. 62, ao permitir ao locatário a complementação do 

depósito e, ao locador, o levantamento da quantia (incontroversa) 

depositada. Outrossim, observa-se nos autos que a demandada, embora 

ciente da alegação do atraso no pagamento de alugueres e encargos, não 

efetuou a purgação da mora, nem questionou o valor alegado. Nestas 

circunstâncias, os interesses do locador merecem ser tutelados, eis que 

desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, na medida em que 

consoantes documentos apresentados, evidenciou-se a relação locatícia. 

Ademais, a revelia do requerido leva à presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela demandante. A causa primordial a justificar a rescisão do 

contrato de locação havido entre as partes é a ausência de pagamento 

dos encargos contratuais assumidos, circunstância apta a desfazer o 

vínculo jurídico então existente. Por certo, a contraprestação pelo uso da 

coisa alheia é dever fundamental do locatário, sob pena de ocorrer 

enriquecimento ilícito deste em face do locador, com expressivo 

desequilíbrio do negócio jurídico. O pressuposto da ação de cobrança de 

alugueres é a existência da relação ex locato, seja ela escrita ou verbal, a 

qual pode ser celebrada pelo mero possuidor com direito de dispor do 

imóvel, figura que nem sempre coincide com o titular de domínio do bem 

respectivo. Nesse sentido o magistério de SYLVIO CAPANEMA DE 

SOUZA, que ora se transcreve, verbis: "O objetivo do contrato de 

locação, ao contrário do que ocorre na compra e venda, não é a 

transferência da propriedade, e sim, a posse. O locatário passa a ser 

possuidor direto do imóvel, conservando o locador a posse indireta. 

Justamente porque não se trata de ato traslativo de domínio, não se exige 

do locador que seja o titular da propriedade do imóvel locado, bastando-lhe 

ter a sua posse, e poder dispor dela" (A Nova Lei do Inquilinato 

Comentada, 3ª ed., p. 7). De igual modo, leciona CARLYLE POP: "Ainda 

que o ato de locar importe num daqueles atos que demonstram a 

exteriorização do domínio, não necessita ser realizado pelo proprietário, 

bastando sê-lo por aquele que tenha, nos termos do ordenamento jurídico 

vigente, a posse do bem objeto do contrato" (Comentários à Nova Lei do 

Inquilinato, 4ª ed., Editora Juruá, p. 26). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e declaro rescindido o contrato 

de locação. Decreto o despejo, mas, no entanto, deixo de determinar a 

desocupação uma vez que a requerido já desocupou o imóvel. Condeno o 

demandado ao pagamento dos alugueres em atraso, compreendidos no 

período de maio/2018 até a data efetiva da entrega do imóvel (25.10.2018- 

Id. 16211227), bem como o pagamento dos IPTU’s dos anos de 2017 e 

2018. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da dívida, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º 

do CPC. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001210-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001210-53.2018.8.11.0003 Ação Ordinária de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais e 

Materiais em decorrência de Ato Ilícito c/c Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela Requerente: Francisco Vieira de Lima Requerida: 

Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A Vistos etc. FRANCISCO VIEIRA DE LIMA, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA contra DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, também 

qualificada no processo. O autor aduz ter realizado um consórcio para 

compra de uma motocicleta FLASH/MV CITY 150, 2012/2013, placa 

QBA6801. Alega que realizou o adimplemento do contrato, e após vender 

o veículo, verificou-se que a requerida não efetuou a baixa do gravame 

imposta sobre a motocicleta. Informa que tentou resolver o impasse 

administrativamente, no entanto, não obteve êxito. Invoca a proteção da 

tutela jurisdicional para que a demandada proceda a exclusão do gravame 

junto ao DETRAN/MT, ressarcindo-lhe os danos sofridos. Juntou 

documentos. O pedido de liminar foi indeferido (Id. 12809833). Citada, a 

demandada apresentou defesa (Id. 14560778). Alega a inexistência de 

reclamação realizada pelo autor, e que o processo administrativo aberto 

pelo autor no PROCON, encontra-se arquivado. Argui que não há danos a 

serem indenizados. Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou 

documentos. Tréplica apresentada Id. 14771574. A parte ré informa que 

houve a baixa do gravame (Id. 15426914). Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em 

que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da 

lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, 

do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 
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Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A lide cinge-se 

no pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face 

da manutenção indevida de gravame no registro do veículo, objeto do 

consórcio firmado entre as partes, junto ao DETRAN após a quitação do 

contrato. É incontroverso que o demandante quitou o consórcio para 

aquisição da motocicleta FLASH/MV CITY 150, 2012/2013, placa 

QBA6801, conforme consta no Id. 11885937. Relativamente ao pleito de 

obrigação de fazer, com a baixa do gravame, restou cumprido conforme 

se vê pelo documento no Id. 1542691. No caso dos autos, é evidente que, 

ao deparar com o indevido gravame sobre o seu patrimônio, o autor 

experimentou dissabores e privações de ordem moral, porquanto não 

podia, e não pode dispor da coisa da maneira que melhor lhe aprouvesse. 

Assim, tem-se que, em razão da conduta ilícita do réu, o autor vivenciou 

contrariedades que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano. 

Nessas circunstâncias, e considerando que o requerido, quando da sua 

contestação, não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse 

afastar a sua culpa pela ocorrência do ilícito, impossível concluir pela 

ausência de responsabilidade, restando claramente preenchidos todos os 

requisitos do seu dever de indenizar, a saber, a antijuridicidade da 

conduta (negligência no exercício da atividade empresarial), o dano 

causado ao autor (credibilidade e contrariedades) e o nexo de 

causalidade, eis que, se abstraíssemos a causa, não teríamos o resultado. 

No que concerne à fixação do quantum indenizatório referente ao dano 

moral, há de se perquirir a humilhação e, consequentemente, o sentimento 

de desconforto provocado pelo ato, o que é inegável na espécie. Segundo 

o entendimento doutrinário de RUI STOCO, são parâmetros para o 

arbitramento da indenização por dano moral, in verbis: "A advertência que 

se faz é no sentido de que a aplicação do dispositivo constante do art. 

1.538 ao caso concreto encontra dificuldades no momento da subsunção 

da regra ao fato, visando a fixação da verba indenizatória a esse título, 

tendo em vista a unidade do elemento causal e a duplicidade de seus 

efeitos, com repercussão de natureza patrimonial e moral". "Por isso é que 

essa fixação depende da apreciação de cada caso e as circunstâncias 

que o envolvem, levando-se em consideração os fatos, sua gravidade, 

repercussão, a condição pessoal do autor do ilícito e da vítima; sua 

posição financeira e status social" (Responsabilidade Civil e sua 

Interpretação Jurisprudencial, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 748). Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla 

finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição da 

ofensora, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, 

por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo 

instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica. 

As circunstâncias do caso; as condições pessoais do ofensor e a 

gravidade do dano, a reparação indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cujo valor revela-se adequado aos propósitos aos quais a 

indenização se destina, observados os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. A quantia ora arbitrada atende satisfatoriamente aos 

interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento do 

demandante, bem como, representa sanção ao requerido, de forma de agir 

de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar 

seus clientes. Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Deixo de 

determinar o cumprimento da obrigação fazer, haja vista que já foi 

efetuado a exclusão do gravame imposta sobre o veículo de Placa QBA 

6801. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do 

demandado, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno o requerido a pagar a favor do autor, a título de 

ressarcimento do dano moral que causou, o valor de R$ 3.000,00 (três 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, ainda, o réu 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, 

deverá a Sra. Gestora encaminhar o feito ao departamento competente 

para as providências cabíveis, com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009498-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009498-87.2018.8.11.0003 Embargos à Execução 

Embargante: Sônia Elizabeth da Silva Barros Farah Embargado: Banco 

Bradesco S/A Vistos etc. SÔNIA ELIZABETH DA SILVA BARROS FARAH, 

qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS À EXECUÇÃO que lhes 

move BANCO BRADESCO S/A, também qualificado no processo, visando 

obter a desconstituição da demanda executiva vinculada. A embargante 

alega a inexigibilidade do título exequendo e carência da ação. Aduz que o 

contrato apresentado na execução de título extrajudicial não preenche o 

requisito legal e indispensável para que tenha força executiva, não sendo 

possível a optação pela ação executiva, por não apresentar a assinatura 

de duas testemunhas. Requer a procedência dos embargos. Juntou 

documento. O credor, na impugnação aos embargos de Id. 17312907, 

sustenta a exigibilidade do título. Pugna pela improcedência dos embargos. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Versam os presentes embargos sobre matéria unicamente de direito, o 

que dispensa a produção de outras provas além das coligidas aos autos, 

e enseja o julgamento na forma do artigo 920, II, do Código de Processo 

Civil. Assim, conheço diretamente do pedido, com respaldo legal no artigo 

355, I, do mesmo codex. O contrato, para se tornar hábil a instruir a 

execução, deve representar obrigação líquida, certa e exigível, consoante 

o estabelecido no caput do art. 783, do Código de Processo Civil. Destarte, 

o exequente dispõe de título executivo hábil à propositura da execução. 

Para a execução forçada prevalecem as condições genéricas de todas as 

ações, além da apresentação, juntamente com a inicial, de título executivo 

líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo 

Civil. No caso em exame, não se trata de contrato de cheque especial ou 

de abertura de crédito em conta corrente, não se aplicando à espécie as 

Súmulas 233 e 258, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Os artigos 28 

e 29 da Lei 10.931/20, assim dispõe: “Art. 28. A Cédula de Crédito 

Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, 

certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo 

devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 

corrente, elaborados conforme previsto no § 2º. (...)” “Art. 29. A Cédula 

de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a 

denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de 

pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, 

no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a 

promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e 

exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do 

pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os 

valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o 

nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data 

e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, 

do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. 

Dessa forma, segundo prevê a legislação supracitada, a nota de crédito 

comercial é título executivo extrajudicial, sendo despicienda, pois, a 

assinatura de duas testemunhas para que seja considerada exigível. 

Nesse sentido, é o entendimento: EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO 

EXECUTIVO. A cédula de crédito bancário é título executivo, condição 

essa atribuída pelo art. 28 da Lei 10.931/04. ASSINATURA DE DUAS 
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TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. Não constituindo a assinatura de 

duas testemunhas requisito de validade do título, nos termos do art. 29 da 

Lei 10.931/04, inexigível a formalidade. (...) APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70072533490, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 

29/03/2017) APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA 

POR DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. Segundo dispõe a Lei n.º 

10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, 

sendo despicienda a assinatura de duas testemunhas para que seja 

considerada exigível. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA 

DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70078232378, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 29/08/2018). (TJ-RS - AC: 

70078232378 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 

29/08/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 13/09/2018) Como se vê, não há obstáculo legal a desautorizar o 

instrumento de contrato firmado entre as partes, a torná-lo nulo e/ou 

retirar-lhe a força executiva. A alega carência da ação não merece 

prosperar, vez que conforme restou demonstrado, inclusive com os 

Julgados supra mencionados, trata-se de cédula de crédito bancária de 

empréstimo com previsão na Lei 10.931/2004, não havendo necessidade 

de assinatura de duas testemunhas, como alega a embargante. Assim, 

não há dúvida de que o título executivo extrajudicial contém os requisitos 

exigidos pelo CPC, quais sejam: liquidez, certeza e exigibilidade. EX 

POSITIS, e de tudo mais que dos autos contam, julgo improcedente o 

pedido constante da inicial. Condeno a embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 

(três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Translade cópia 

desta decisão para os autos da ação de execução vinculada sob o nº. 

1003538-24.2016.8.11.0003. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 06 de março 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013672-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA SOUSA RODRIGUES (EXECUTADO)

LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013672-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. BANCO 

BRADESCO S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

EXECUÇÃO contra CLIMAR LOCAÇÕES LTDA EPP E OUTRO, também 

qualificados no processo. As partes comparecem aos autos e informam a 

realização de acordo (Id. 28088390). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo, conforme disposto no artigo 924, II, do CPC. Eventuais custas 

remanescentes serão arcadas pelos executados. Honorários advocatícios 

na forma pactuada. Com a desistência do prazo recursal, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 06 de março 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014768-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA, CESCON, BARRIEU & FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA NAJJAR ABDO OAB - SP155099 (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANCA OAB - SP324907 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1014768-58.2019.8.11.0003 Vistos etc. GABRIEL 

GAETA ALEIXO, qualificado nos autos, ingressou com CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA contra SOUZA, CESCON, BARRIEU & FLESH SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, também qualificado no processo. No curso do prazo do art. 

523 do CPC as partes entabularam acordo (Id. 28933249 e Id. 28933252). 

O requerido informa o cumprimento da avença (Id. 28941809). DECIDO. Ex 

positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão, julgo extinta a presente execução nos termos do artigo 924 

inciso II, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma 

pactuada. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. Rondonópolis - 

MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014780-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GIONGO (EXEQUENTE)

AGROPECUARIA CAMILA S.A. (EXEQUENTE)

ARI GIONGO (EXEQUENTE)

GIONGO IMOVEIS S.A. (EXEQUENTE)

DURINE GIONGO (EXEQUENTE)

MARIA DO CARMO POLGA (EXEQUENTE)

LEONARDO GIONGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA, CESCON, BARRIEU & FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA NAJJAR ABDO OAB - SP155099 (ADVOGADO(A))

FABIO ROSAS OAB - SP131524 (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANCA OAB - SP324907 

(ADVOGADO(A))

CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA OAB - SP132306 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1014780-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. DURINE 

GIONGO E OUTROS, qualificados nos autos, ingressaram com 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra SOUZA, CESCON, BARRIEU & 

FLESH SOCIEDADE DE ADVOGADOS, também qualificado no processo. 

No curso do prazo do art. 523 do CPC as partes entabularam acordo (Id. 

28931777 e Id. 28931778). DECIDO. Ex positis, homologo o acordo firmado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos do ajuste faz parte integrante desta decisão, julgo extinta a 

presente execução nos termos do artigo 924 inciso II, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários na forma pactuada. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. Rondonópolis - MT, 06 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005101-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ALVES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005101-19.2017.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 
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de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência Autora: Gabriela Alves Souza Requerida: 

Anhanguera Educacional Ltda Vistos etc. GABRIELA ALVES SOUZA, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA, também qualificada no processo, visando a 

declaração de inexistência de débito e reparação dos danos descritos na 

inicial. A requerente alega que firmou com a ré contrato de prestação de 

serviços educacionais, buscando graduação no curso de Direito. Diz que, 

inicialmente celebrou contrato de financiamento privado (PEP) junto à 

Instituição, tendo efetuado o pagamento das parcelas de janeiro e 

fevereiro de 2016 de acordo com o mencionado contrato. No entanto, no 

mês de março daquele ano conseguiu um financiamento mais favorável 

junto ao FIES (Financiamento Estudantil), correspondente a 88,54% 

(oitenta e oito vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor do curso, 

tendo então optado por este último financiamento. Argui que ao tentar 

realizar compras no comércio local foi surpreendida com o apontamento 

do seu nome no rol dos inadimplentes pela requerida. Afirma que a 

demanda refere-se ao contrato nº 070418, com vencimento em 

16/11/2016, no valor de R$ 361,09 (trezentos e sessenta e um reais e 

nove centavos), sendo que as demais negativações estão sendo 

discutidas em autos próprios. Sustenta que os atos da requerida 

trouxeram prejuízo a sua honra e patrimônio (financeiros). Requer a 

reparação dos danos descritos na exordial. Juntou documentos. O Juízo 

da Primeira Vara Cível desta Comarca declinou da competência a favor 

deste Juízo, em razão da prevenção (Id. 9280838). O pedido de 

antecipação de tutela foi indeferido (id. 12223973). A requerida 

apresentou defesa no id. 14057463. Alega, em preliminar, conexão de 

ações com a necessária reunião de processos. No mérito, ratifica a 

existência de relação jurídica entre as partes, sendo que as negativações 

se referem às mensalidades de agosto a novembro de 2016, devido ao 

não aditamento do FIES da autora. Que em razão deste não aditamento do 

FIES, a requerida continuou aplicando o PEP para que a requerente não 

ficasse com a mensalidade integral. Alega que o aditamento requerido pela 

autora junto ao FNDE só foi concluído em 23/03/2017 e que as 

negativações foram efetuadas em 25/02/2017, quando havia um débito em 

aberto da requerente com a instituição requerida. Aduz que a ré somente 

recebeu os repasses realizados pelo FNDE no semestre seguinte, sendo 

que após tal recebimento fora efetuada abaixa da restrição da autora. Em 

longas razões, argui a legalidade do procedimento adotado e a 

inexistência do dever de indenizar, porquanto não estão presentes os 

requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Requer a improcedência 

do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica no Id. 17632354. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é 

suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação 

probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. Ademais, o entendimento 

jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A preliminar de conexão perdeu 

significância a partir da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível 

desta Comarca que declinou da competência para este Juízo. A lide tem 

por objeto indenização por danos morais onde a autora alega, em síntese, 

que a requerida efetuou cobrança indevida e apontou seu nome nos 

cadastros de inadimplentes de maneira irregular. Em razão da natureza 

jurídica do contrato de prestação de serviços educacionais, que é bilateral 

e gera obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, o munus da 

parte autora constitui-se em demonstrar que cumpriu com a obrigação 

contraída, isto é, a realização dos pagamentos das mensalidades e/ou 

serviços requisitados junto a instituição de ensino. Por outro lado, cabe à 

instituição de ensino comprovar a devida prestação dos serviços 

previstos no contrato celebrado. É evidente que, por se tratar de contrato 

bilateral, de obrigações recíprocas, a parte que cumpriu com sua 

obrigação tem o inegável direito de exigir que a outra contratante cumpra 

com a sua. In casu, é incontroverso a relação jurídica entre as partes, bem 

como, a existência do débito da autora para com a instituição de ensino, 

isto em relação aos meses de agosto à novembro de 2016, quando da 

negativação, objeto da lide. De acordo com o disposto na Cláusula 7ª do 

Contrato de Parcelamento Privado (PEP), o qual foi inclusive citado pela 

própria autora em sua exordial, colhe-se: verbis "Clausula 7ª – Caso o 

ALUNO contrate junto ao FNDE o Financiamento Estudantil “FIES” ao longo 

do Curso, o Contrato de Parcelamento estará suspenso em relação aos 

semestres vincendos e que forem cobertos pelo FIES, observando-se, 

quanto ao Saldo Remanescente e que não foi coberto pelo FIES o disposto 

neste Contrato de Parcelamento para quitação pelo ALUNO, conforme aqui 

previsto." (grifo nosso) Ora, do conjunto probatório dos autos, bem como 

da própria assertiva da autora, a cobrança se refere às mensalidades 

escolares em aberto, as quais não haviam sido cobertas pelo FIES até a 

data de negativação. Diante disso, clarividente está que a autora deu 

causa à negativação, e a ré agiu no exercício regular de direito, que não 

enseja responsabilidade civil de indenizar, nos termos do inciso I, do art. 

188, do CC: "Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; (...)." 

Sobre este dispositivo leciona Maria Helena Diniz: "Atos lesivos que não 

são ilícitos: Há hipóteses excepcionais que não constituem atos ilícitos 

apesar de causarem danos aos direitos de outrem, isto porque o 

procedimento lesivo do agente, por motivo legítimo estabelecido em lei, não 

acarreta dever de indenizar, porque a própria norma jurídica lhe retira a 

qualificação de ilícito. Assim, ante o artigo sub examine não são ilícitos: a 

legítima defesa, o exercício regular de um direito e o estado de 

necessidade. Legítima defesa: A legítima defesa exclui a responsabilidade 

pelo prejuízo causado se, com uso moderado de meios necessários, 

alguém repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de 

outrem. Exercício regular de um direito reconhecido: Se alguém no uso 

normal de um direito lesar outrem não terá qualquer responsabilidade pelo 

dano, por não ser um procedimento ilícito. Estado de necessidade: O 

estado de necessidade consiste na ofensa do direito alheio para remover 

perigo iminente, quando as circunstâncias o tornarem absolutamente 

necessário e quando não exceder os limites do indispensável para a 

remoção do perigo." (Novo Código Civil Comentado, Coord. Ricardo Fiúza, 

Saraiva, São Paulo - SP, 2003, p. 186). Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO 

DEMONSTRADOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DEVER DE 

COMPENSAR INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO. - Comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e uma vez demonstrado o 

inadimplemento, é legítima a conduta do credor que inclui o nome do 

devedor nos órgãos de restrição ao crédito. - Não há falar em dever de 

compensar, quando constatado que o credor agiu no exercício regular do 

direito." (TJMG - Apelação Cível 1.0106.14.000734-0/001, Relator(a): Des.

(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, 

publicação da súmula em 23/06/2016) "APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - INADIMPLEMENTO - 

NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO - 

AUSÊNCIA. Tendo a demandante se utilizado regularmente dos serviços 

de telefonia, e inexistindo nos autos qualquer prova do adimplemento da 

dívida pendente, não há que se falar em cobranças indevidas. Constitui 

exercício regular de direito a restrição creditícia promovida pela credora, 

diante da demonstração de seu crédito." (TJMG - Apelação Cível 

1.0629.14.008283-1/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, publicação da súmula em 

23/06/2016) Depreende-se, portanto, que a ré agiu no exercício regular de 

seu direito, não estando presente qualquer prática de conduta antijurídica 

de sua parte, razão pela qual o pedido indenizatório não merece ser 

acolhido. Lado outro, a autora distribuiu 04 (quatro) ações objetivando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 101 de 444



ressarcimento de danos pelo mesmo fato, ou seja, pelo mesmo contrato de 

prestação de serviços educacionais contra a requerida, a saber: proc. nº 

1005100-34.2017.811.0003; proc. nº 1005101-19.2017.811.0003, proc. nº 

1005102-04.2017.811.0003 e proc. nº 1005103-86.2017.811.0003. In 

casu, flagrante a litigância de má-fé, notadamente considerando a conduta 

altamente censurável da parte, por seu procurador, ao deduzir mais de 

uma pretensão em juízo relacionada ao mesmo contrato de prestação de 

serviços, quando poderia fazê-lo mediante uma única ação e não por meio 

de fatiamento de demandas desnecessárias, sobrecarregando o Poder 

Judiciário e com isso criando incidentes manifestamente infundados e 

usando o processo para conseguir objetivo que merece repúdio; a 

demandante está procurando com esse fatiamento obter em cada uma das 

ações ajuizadas locupletamento ilícito com enriquecimento indevido, 

porquanto busca em cada uma delas, além de outros pedidos, indenização 

por danos morais, sem que se ignore eventual pretensão fatiada também a 

título de honorários advocatícios. O Poder Judiciário, em qualquer nível de 

jurisdição, não pode conviver com atos postulatórios desta natureza. A 

propósito, cabe lembrar que todos os operadores do direito devem pautar 

seus atos processuais sobre o influxo da ética e da cooperação. O que 

se extrai, de tal procedimento, é, no mínimo, manifesto descaso e 

descomprometimento com as ações judiciárias, a caracterizar proceder 

temerário, atentatório ao princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 

80, inciso V, do CPC. É de causar perplexidade e merece enérgico repúdio 

tal proceder, porquanto abarrota o Judiciário com demandas inúteis, que 

geram gasto público desnecessário e, em verdade, demonstram que, 

infelizmente, o interesse reside na demanda, em si - demandismo - que só 

vem em prejuízo a devida prestação jurisdicional, e, portanto, ao direito 

dos jurisdicionados. Nesse sentido: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COISA JULGADA - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - MULTA - REDUÇÃO DO 

PERCENTUAL - RAZOABILIDADE. - Evidente a litigância de má-fé quando é 

proposta nova demanda - idêntica à anteriormente ajuizada em outra 

Comarca - em que já havia sido julgada improcedente a sua pretensão, 

restando incontroversa a coisa julgada, pois a parte faltou com a verdade, 

tentando induzir o juízo a erro, a fim de receber outro provimento 

jurisdicional. - Segundo o disposto no art. 81 do CPC, a multa por litigância 

de má-fé deve ser fixada em valor superior a 1% e inferior a 10% do valor 

da causa, observadas as especificidades do caso concreto, 

especialmente as condições pessoais daquele que a suportará, de modo a 

evitar que se torne excessivamente onerosa. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0433.14.023437-1/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - 

APELANTE(S): PAULO ROBERTO VELOSO OLIVEIRA - APELADO(A)(S): 

BANCO ITAUCARD S/A." "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA 

PARCIAL DE DIALETICIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO 

DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS. OMISSÃO QUANTO AO 

AJUIZAMENTO DE DEMANDA PARCIALMENTE IDÊNTICA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80 E 81 DO CPC DE 2015. VALOR DA 

MULTA. RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA PARTE E DO 

ADVOGADO QUE ACOMPANHOU A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. - Incumbe ao Apelante declinar as razões de 

fato e de direito por que entende equivocada a sentença recorrida. Ao 

desenvolver argumentos não relacionados à demanda, ofende o princípio 

de dialeticidade e, por consequência, não satisfaz os requisitos de 

admissibilidade recursal. - Verificada a alteração dolosa da verdade dos 

fatos pela parte, impõe-se-lhe a condenação por litigância de má-fé, ainda 

que beneficiária de justiça gratuita, haja vista que a assistência judiciária 

concedida "não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades 

processuais legais" (STJ - EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS, Rel. Min. 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, j. 06/10/2009, DJe 

16/11/2009). - O valor da sanção processual deve ser proporcional à 

conduta maliciosa. - "Os danos eventualmente causados pela conduta do 

advogado deverão ser aferidos em ação própria para esta finalidade, 

sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo em que 

fora praticada a alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o 

patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do Código de 

Processo Civil" (STJ - Resp 1173848/RS, 4.ª Turma, Rel. Min. LUÍS FELIPE 

SALOMÃO)." "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AJUIZAMENTO DE 

DEMANDAS IDÊNTICAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTS. 80 E 81, DO CPC - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Se a conduta da parte se enquadra na 

hipótese elencada no art. 80, V, do CPC, que reputa litigante de má-fé 

aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 

processo, ela se sujeita à sanção prevista no art. 81, do mesmo diploma. 

2. Os procuradores das partes não se sujeitam à multa prevista no art. 81, 

do CPC. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0112.14.010048-1/001 - COMARCA DE 

CAMPO BELO - APELANTE(S): HÉLCIO MAIA ESPÓLIO DE, REPDO P/ 

INVTE LARISSA DE ANDRADE MAIA FERREIRA - APELADO(A)(S): 

MUNICÍPIO DE CRISTAIS." Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da 

requerida, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor 

atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. O ônus 

sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais, eis 

que a requerente goza do benefício da assistência judiciária. Condeno, 

ainda, a autora nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, 

caput, do CPC, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005100-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ALVES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005100-34.2017.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência Autora: Gabriela Alves Souza Requerida: 

Anhanguera Educacional Ltda Vistos etc. GABRIELA ALVES SOUZA, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA, também qualificada no processo, visando a 

declaração de inexistência de débito e reparação dos danos descritos na 

inicial. A requerente alega que firmou com a ré contrato de prestação de 

serviços educacionais, buscando graduação no curso de Direito. Diz que, 

inicialmente celebrou contrato de financiamento privado (PEP) junto à 

Instituição, tendo efetuado o pagamento das parcelas de janeiro e 

fevereiro de 2016 de acordo com o mencionado contrato. No entanto, no 

mês de março daquele ano conseguiu um financiamento mais favorável 

junto ao FIES (Financiamento Estudantil), correspondente a 88,54% 

(oitenta e oito vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor do curso, 

tendo então optado por este último financiamento. Argui que ao tentar 

realizar compras no comércio local foi surpreendida com o apontamento 

do seu nome no rol dos inadimplentes pela requerida. Afirma que a 

demanda refere-se ao contrato nº 069435, com vencimento em 

16/11/2016, no valor de R$ 361,09 (trezentos e sessenta e um reais e 

nove centavos), sendo que as demais negativações estão sendo 

discutidas em autos próprios. Sustenta que os atos da requerida 

trouxeram prejuízo a sua honra e patrimônio (financeiros). Requer a 

reparação dos danos descritos na exordial. Juntou documentos. O pedido 

de antecipação de tutela foi indeferido (id. 11584614). A requerida 

apresentou defesa no id. 13595720. Alega, em preliminar, conexão de 

ações com a necessária reunião de processos. No mérito, ratifica a 

existência de relação jurídica entre as partes, sendo que as negativações 

se referem às mensalidades de agosto a novembro de 2016, devido ao 

não aditamento do FIES da autora. Que em razão deste não aditamento do 

FIES, a requerida continuou aplicando o PEP para que a requerente não 

ficasse com a mensalidade integral. Alega que o aditamento requerido pela 

autora junto ao FNDE só foi concluído em 23/03/2017 e que as 

negativações foram efetuadas em 25/02/2017, quando havia um débito em 

aberto da requerente com a instituição requerida. Aduz que a ré somente 

recebeu os repasses realizados pelo FNDE no semestre seguinte, sendo 

que após tal recebimento fora efetuada abaixa da restrição da autora. Em 

longas razões, argui a legalidade do procedimento adotado e a 
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inexistência do dever de indenizar, porquanto não estão presentes os 

requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Requer a improcedência 

do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica sob o Id. 19079623. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova 

produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de 

dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. Ademais, o 

entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento 

antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer 

- quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao 

seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir 

Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., 

Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade 

convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que 

versa a lide". "A necessidade da produção de prova em audiência há de 

ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A preliminar de conexão já foi objeto de 

análise por este Juízo quando determinou a vinculação/apensamento dos 

04 (quatro) feitos distribuídos pela autora contra a requerida em virtude do 

contrato firmado entre as partes, quais sejam: proc. nº 

1005100-34.2017.811.0003; proc. nº 1005101-19.2017.811.0003, proc. nº 

1005102-04.2017.811.0003 e proc. nº 1005103-86.2017.811.0003. A lide 

tem por objeto indenização por danos morais onde a autora alega, em 

síntese, que a requerida efetuou cobrança indevida e apontou seu nome 

nos cadastros de inadimplentes de maneira irregular. Em razão da 

natureza jurídica do contrato de prestação de serviços educacionais, que 

é bilateral e gera obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, o 

munus da parte autora constitui-se em demonstrar que cumpriu com a 

obrigação contraída, isto é, a realização dos pagamentos das 

mensalidades e/ou serviços requisitados junto a instituição de ensino. Por 

outro lado, cabe à instituição de ensino comprovar a devida prestação dos 

serviços previstos no contrato celebrado. É evidente que, por se tratar de 

contrato bilateral, de obrigações recíprocas, a parte que cumpriu com sua 

obrigação tem o inegável direito de exigir que a outra contratante cumpra 

com a sua. In casu, é incontroverso a relação jurídica entre as partes, bem 

como, a existência do débito da autora para com a instituição de ensino, 

isto em relação aos meses de agosto à novembro de 2016, quando da 

negativação, objeto da lide. De acordo com o disposto na Cláusula 7ª do 

Contrato de Parcelamento Privado (PEP), o qual foi inclusive citado pela 

própria autora em sua exordial, colhe-se: verbis "Clausula 7ª – Caso o 

ALUNO contrate junto ao FNDE o Financiamento Estudantil “FIES” ao longo 

do Curso, o Contrato de Parcelamento estará suspenso em relação aos 

semestres vincendos e que forem cobertos pelo FIES, observando-se, 

quanto ao Saldo Remanescente e que não foi coberto pelo FIES o disposto 

neste Contrato de Parcelamento para quitação pelo ALUNO, conforme aqui 

previsto." (grifo nosso) Ora, do conjunto probatório dos autos, bem como 

da própria assertiva da autora, a cobrança se refere às mensalidades 

escolares em aberto, as quais não haviam sido cobertas pelo FIES até a 

data de negativação. Diante disso, clarividente está que a autora deu 

causa à negativação, e a ré agiu no exercício regular de direito, que não 

enseja responsabilidade civil de indenizar, nos termos do inciso I, do art. 

188, do CC: "Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; (...)." 

Sobre este dispositivo leciona Maria Helena Diniz: "Atos lesivos que não 

são ilícitos: Há hipóteses excepcionais que não constituem atos ilícitos 

apesar de causarem danos aos direitos de outrem, isto porque o 

procedimento lesivo do agente, por motivo legítimo estabelecido em lei, não 

acarreta dever de indenizar, porque a própria norma jurídica lhe retira a 

qualificação de ilícito. Assim, ante o artigo sub examine não são ilícitos: a 

legítima defesa, o exercício regular de um direito e o estado de 

necessidade. Legítima defesa: A legítima defesa exclui a responsabilidade 

pelo prejuízo causado se, com uso moderado de meios necessários, 

alguém repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de 

outrem. Exercício regular de um direito reconhecido: Se alguém no uso 

normal de um direito lesar outrem não terá qualquer responsabilidade pelo 

dano, por não ser um procedimento ilícito. Estado de necessidade: O 

estado de necessidade consiste na ofensa do direito alheio para remover 

perigo iminente, quando as circunstâncias o tornarem absolutamente 

necessário e quando não exceder os limites do indispensável para a 

remoção do perigo." (Novo Código Civil Comentado, Coord. Ricardo Fiúza, 

Saraiva, São Paulo - SP, 2003, p. 186). Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO 

DEMONSTRADOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DEVER DE 

COMPENSAR INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO. - Comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e uma vez demonstrado o 

inadimplemento, é legítima a conduta do credor que inclui o nome do 

devedor nos órgãos de restrição ao crédito. - Não há falar em dever de 

compensar, quando constatado que o credor agiu no exercício regular do 

direito." (TJMG - Apelação Cível 1.0106.14.000734-0/001, Relator(a): Des.

(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, 

publicação da súmula em 23/06/2016) "APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - INADIMPLEMENTO - 

NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO - 

AUSÊNCIA. Tendo a demandante se utilizado regularmente dos serviços 

de telefonia, e inexistindo nos autos qualquer prova do adimplemento da 

dívida pendente, não há que se falar em cobranças indevidas. Constitui 

exercício regular de direito a restrição creditícia promovida pela credora, 

diante da demonstração de seu crédito." (TJMG - Apelação Cível 

1.0629.14.008283-1/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, publicação da súmula em 

23/06/2016) Depreende-se, portanto, que a ré agiu no exercício regular de 

seu direito, não estando presente qualquer prática de conduta antijurídica 

de sua parte, razão pela qual o pedido indenizatório não merece ser 

acolhido. Lado outro, a autora distribuiu 04 (quatro) ações objetivando 

ressarcimento de danos pelo mesmo fato, ou seja, pelo mesmo contrato de 

prestação de serviços educacionais contra a requerida, a saber: proc. nº 

1005100-34.2017.811.0003; proc. nº 1005101-19.2017.811.0003, proc. nº 

1005102-04.2017.811.0003 e proc. nº 1005103-86.2017.811.0003. In 

casu, flagrante a litigância de má-fé, notadamente considerando a conduta 

altamente censurável da parte, por seu procurador, ao deduzir mais de 

uma pretensão em juízo relacionada ao mesmo contrato de prestação de 

serviços, quando poderia fazê-lo mediante uma única ação e não por meio 

de fatiamento de demandas desnecessárias, sobrecarregando o Poder 

Judiciário e com isso criando incidentes manifestamente infundados e 

usando o processo para conseguir objetivo que merece repúdio; a 

demandante está procurando com esse fatiamento obter em cada uma das 

ações ajuizadas locupletamento ilícito com enriquecimento indevido, 

porquanto busca em cada uma delas, além de outros pedidos, indenização 

por danos morais, sem que se ignore eventual pretensão fatiada também a 

título de honorários advocatícios. O Poder Judiciário, em qualquer nível de 

jurisdição, não pode conviver com atos postulatórios desta natureza. A 

propósito, cabe lembrar que todos os operadores do direito devem pautar 

seus atos processuais sobre o influxo da ética e da cooperação. O que 

se extrai, de tal procedimento, é, no mínimo, manifesto descaso e 

descomprometimento com as ações judiciárias, a caracterizar proceder 

temerário, atentatório ao princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 

80, inciso V, do CPC. É de causar perplexidade e merece enérgico repúdio 

tal proceder, porquanto abarrota o Judiciário com demandas inúteis, que 

geram gasto público desnecessário e, em verdade, demonstram que, 

infelizmente, o interesse reside na demanda, em si - demandismo - que só 

vem em prejuízo a devida prestação jurisdicional, e, portanto, ao direito 

dos jurisdicionados. Nesse sentido: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COISA JULGADA - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - MULTA - REDUÇÃO DO 

PERCENTUAL - RAZOABILIDADE. - Evidente a litigância de má-fé quando é 

proposta nova demanda - idêntica à anteriormente ajuizada em outra 

Comarca - em que já havia sido julgada improcedente a sua pretensão, 

restando incontroversa a coisa julgada, pois a parte faltou com a verdade, 

tentando induzir o juízo a erro, a fim de receber outro provimento 

jurisdicional. - Segundo o disposto no art. 81 do CPC, a multa por litigância 

de má-fé deve ser fixada em valor superior a 1% e inferior a 10% do valor 
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da causa, observadas as especificidades do caso concreto, 

especialmente as condições pessoais daquele que a suportará, de modo a 

evitar que se torne excessivamente onerosa. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0433.14.023437-1/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - 

APELANTE(S): PAULO ROBERTO VELOSO OLIVEIRA - APELADO(A)(S): 

BANCO ITAUCARD S/A." "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA 

PARCIAL DE DIALETICIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO 

DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS. OMISSÃO QUANTO AO 

AJUIZAMENTO DE DEMANDA PARCIALMENTE IDÊNTICA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80 E 81 DO CPC DE 2015. VALOR DA 

MULTA. RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA PARTE E DO 

ADVOGADO QUE ACOMPANHOU A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. - Incumbe ao Apelante declinar as razões de 

fato e de direito por que entende equivocada a sentença recorrida. Ao 

desenvolver argumentos não relacionados à demanda, ofende o princípio 

de dialeticidade e, por consequência, não satisfaz os requisitos de 

admissibilidade recursal. - Verificada a alteração dolosa da verdade dos 

fatos pela parte, impõe-se-lhe a condenação por litigância de má-fé, ainda 

que beneficiária de justiça gratuita, haja vista que a assistência judiciária 

concedida "não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades 

processuais legais" (STJ - EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS, Rel. Min. 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, j. 06/10/2009, DJe 

16/11/2009). - O valor da sanção processual deve ser proporcional à 

conduta maliciosa. - "Os danos eventualmente causados pela conduta do 

advogado deverão ser aferidos em ação própria para esta finalidade, 

sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo em que 

fora praticada a alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o 

patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do Código de 

Processo Civil" (STJ - Resp 1173848/RS, 4.ª Turma, Rel. Min. LUÍS FELIPE 

SALOMÃO)." "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AJUIZAMENTO DE 

DEMANDAS IDÊNTICAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTS. 80 E 81, DO CPC - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Se a conduta da parte se enquadra na 

hipótese elencada no art. 80, V, do CPC, que reputa litigante de má-fé 

aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 

processo, ela se sujeita à sanção prevista no art. 81, do mesmo diploma. 

2. Os procuradores das partes não se sujeitam à multa prevista no art. 81, 

do CPC. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0112.14.010048-1/001 - COMARCA DE 

CAMPO BELO - APELANTE(S): HÉLCIO MAIA ESPÓLIO DE, REPDO P/ 

INVTE LARISSA DE ANDRADE MAIA FERREIRA - APELADO(A)(S): 

MUNICÍPIO DE CRISTAIS." Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da 

requerida, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor 

atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. O ônus 

sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais, eis 

que a requerente goza do benefício da assistência judiciária. Condeno, 

ainda, a autora nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, 

caput, do CPC, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020. 
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CD. PROC. 1005103-86.2017.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência Autora: Gabriela Alves Souza Requerida: 

Anhanguera Educacional Ltda Vistos etc. GABRIELA ALVES SOUZA, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA, também qualificada no processo, visando a 

declaração de inexistência de débito e reparação dos danos descritos na 

inicial. A requerente alega que firmou com a ré contrato de prestação de 

serviços educacionais, buscando graduação no curso de Direito. Diz que, 

inicialmente celebrou contrato de financiamento privado (PEP) junto à 

Instituição, tendo efetuado o pagamento das parcelas de janeiro e 

fevereiro de 2016 de acordo com o mencionado contrato. No entanto, no 

mês de março daquele ano conseguiu um financiamento mais favorável 

junto ao FIES (Financiamento Estudantil), correspondente a 88,54% 

(oitenta e oito vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor do curso, 

tendo então optado por este último financiamento. Argui que ao tentar 

realizar compras no comércio local foi surpreendida com o apontamento 

do seu nome no rol dos inadimplentes pela requerida. Afirma que a 

demanda refere-se ao contrato nº 071797, com vencimento em 

16/11/2016, no valor de R$ 361,09 (trezentos e sessenta e um reais e 

nove centavos), sendo que as demais negativações estão sendo 

discutidas em autos próprios. Sustenta que os atos da requerida 

trouxeram prejuízo a sua honra e patrimônio (financeiros). Requer a 

reparação dos danos descritos na exordial. Juntou documentos. O Juízo 

da Primeira Vara Cível desta Comarca declinou da competência a favor 

deste Juízo, em razão da prevenção (Id. 9280926). O pedido de 

antecipação de tutela foi indeferido (id. 12223804). A requerida 

apresentou defesa no id. 14058135. Alega, em preliminar, conexão de 

ações com a necessária reunião de processos. No mérito, ratifica a 

existência de relação jurídica entre as partes, sendo que as negativações 

se referem às mensalidades de agosto a novembro de 2016, devido ao 

não aditamento do FIES da autora. Que em razão deste não aditamento do 

FIES, a requerida continuou aplicando o PEP para que a requerente não 

ficasse com a mensalidade integral. Alega que o aditamento requerido pela 

autora junto ao FNDE só foi concluído em 23/03/2017 e que as 

negativações foram efetuadas em 25/02/2017, quando havia um débito em 

aberto da requerente com a instituição requerida. Aduz que a ré somente 

recebeu os repasses realizados pelo FNDE no semestre seguinte, sendo 

que após tal recebimento fora efetuada abaixa da restrição da autora. Em 

longas razões, argui a legalidade do procedimento adotado e a 

inexistência do dever de indenizar, porquanto não estão presentes os 

requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Requer a improcedência 

do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica no id. 14430557. Intimados a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a ré pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 15191720) e a autora deixou o prazo 

transcorrer in albis (Id. 17251745). Tentada a conciliação entre as partes 

esta restou infrutífera (Id. 22779344). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide 

e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do 

CPC. Ademais, o entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A preliminar de 

conexão perdeu significância a partir da decisão proferida pelo Juízo da 

Primeira Vara Cível desta Comarca que declinou da competência para este 

Juízo. A lide tem por objeto indenização por danos morais onde a autora 

alega, em síntese, que a requerida efetuou cobrança indevida e apontou 

seu nome nos cadastros de inadimplentes de maneira irregular. Em razão 

da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços educacionais, 

que é bilateral e gera obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, 
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o munus da parte autora constitui-se em demonstrar que cumpriu com a 

obrigação contraída, isto é, a realização dos pagamentos das 

mensalidades e/ou serviços requisitados junto a instituição de ensino. Por 

outro lado, cabe à instituição de ensino comprovar a devida prestação dos 

serviços previstos no contrato celebrado. É evidente que, por se tratar de 

contrato bilateral, de obrigações recíprocas, a parte que cumpriu com sua 

obrigação tem o inegável direito de exigir que a outra contratante cumpra 

com a sua. In casu, é incontroverso a relação jurídica entre as partes, bem 

como, a existência do débito da autora para com a instituição de ensino, 

isto em relação aos meses de agosto à novembro de 2016, quando da 

negativação, objeto da lide. De acordo com o disposto na Cláusula 7ª do 

Contrato de Parcelamento Privado (PEP), o qual foi inclusive citado pela 

própria autora em sua exordial, colhe-se: verbis "Clausula 7ª – Caso o 

ALUNO contrate junto ao FNDE o Financiamento Estudantil “FIES” ao longo 

do Curso, o Contrato de Parcelamento estará suspenso em relação aos 

semestres vincendos e que forem cobertos pelo FIES, observando-se, 

quanto ao Saldo Remanescente e que não foi coberto pelo FIES o disposto 

neste Contrato de Parcelamento para quitação pelo ALUNO, conforme aqui 

previsto." (grifo nosso) Ora, do conjunto probatório dos autos, bem como 

da própria assertiva da autora, a cobrança se refere às mensalidades 

escolares em aberto, as quais não haviam sido cobertas pelo FIES até a 

data de negativação. Diante disso, clarividente está que a autora deu 

causa à negativação, e a ré agiu no exercício regular de direito, que não 

enseja responsabilidade civil de indenizar, nos termos do inciso I, do art. 

188, do CC: "Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; (...)." 

Sobre este dispositivo leciona Maria Helena Diniz: "Atos lesivos que não 

são ilícitos: Há hipóteses excepcionais que não constituem atos ilícitos 

apesar de causarem danos aos direitos de outrem, isto porque o 

procedimento lesivo do agente, por motivo legítimo estabelecido em lei, não 

acarreta dever de indenizar, porque a própria norma jurídica lhe retira a 

qualificação de ilícito. Assim, ante o artigo sub examine não são ilícitos: a 

legítima defesa, o exercício regular de um direito e o estado de 

necessidade. Legítima defesa: A legítima defesa exclui a responsabilidade 

pelo prejuízo causado se, com uso moderado de meios necessários, 

alguém repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de 

outrem. Exercício regular de um direito reconhecido: Se alguém no uso 

normal de um direito lesar outrem não terá qualquer responsabilidade pelo 

dano, por não ser um procedimento ilícito. Estado de necessidade: O 

estado de necessidade consiste na ofensa do direito alheio para remover 

perigo iminente, quando as circunstâncias o tornarem absolutamente 

necessário e quando não exceder os limites do indispensável para a 

remoção do perigo." (Novo Código Civil Comentado, Coord. Ricardo Fiúza, 

Saraiva, São Paulo - SP, 2003, p. 186). Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO 

DEMONSTRADOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DEVER DE 

COMPENSAR INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO. - Comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e uma vez demonstrado o 

inadimplemento, é legítima a conduta do credor que inclui o nome do 

devedor nos órgãos de restrição ao crédito. - Não há falar em dever de 

compensar, quando constatado que o credor agiu no exercício regular do 

direito." (TJMG - Apelação Cível 1.0106.14.000734-0/001, Relator(a): Des.

(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, 

publicação da súmula em 23/06/2016) "APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - INADIMPLEMENTO - 

NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO - 

AUSÊNCIA. Tendo a demandante se utilizado regularmente dos serviços 

de telefonia, e inexistindo nos autos qualquer prova do adimplemento da 

dívida pendente, não há que se falar em cobranças indevidas. Constitui 

exercício regular de direito a restrição creditícia promovida pela credora, 

diante da demonstração de seu crédito." (TJMG - Apelação Cível 

1.0629.14.008283-1/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, publicação da súmula em 

23/06/2016) Depreende-se, portanto, que a ré agiu no exercício regular de 

seu direito, não estando presente qualquer prática de conduta antijurídica 

de sua parte, razão pela qual o pedido indenizatório não merece ser 

acolhido. Lado outro, a autora distribuiu 04 (quatro) ações objetivando 

ressarcimento de danos pelo mesmo fato, ou seja, pelo mesmo contrato de 

prestação de serviços educacionais contra a requerida, a saber: proc. nº 

1005100-34.2017.811.0003; proc. nº 1005101-19.2017.811.0003, proc. nº 

1005102-04.2017.811.0003 e proc. nº 1005103-86.2017.811.0003. In 

casu, flagrante a litigância de má-fé, notadamente considerando a conduta 

altamente censurável da parte, por seu procurador, ao deduzir mais de 

uma pretensão em juízo relacionada ao mesmo contrato de prestação de 

serviços, quando poderia fazê-lo mediante uma única ação e não por meio 

de fatiamento de demandas desnecessárias, sobrecarregando o Poder 

Judiciário e com isso criando incidentes manifestamente infundados e 

usando o processo para conseguir objetivo que merece repúdio; a 

demandante está procurando com esse fatiamento obter em cada uma das 

ações ajuizadas locupletamento ilícito com enriquecimento indevido, 

porquanto busca em cada uma delas, além de outros pedidos, indenização 

por danos morais, sem que se ignore eventual pretensão fatiada também a 

título de honorários advocatícios. O Poder Judiciário, em qualquer nível de 

jurisdição, não pode conviver com atos postulatórios desta natureza. A 

propósito, cabe lembrar que todos os operadores do direito devem pautar 

seus atos processuais sobre o influxo da ética e da cooperação. O que 

se extrai, de tal procedimento, é, no mínimo, manifesto descaso e 

descomprometimento com as ações judiciárias, a caracterizar proceder 

temerário, atentatório ao princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 

80, inciso V, do CPC. É de causar perplexidade e merece enérgico repúdio 

tal proceder, porquanto abarrota o Judiciário com demandas inúteis, que 

geram gasto público desnecessário e, em verdade, demonstram que, 

infelizmente, o interesse reside na demanda, em si - demandismo - que só 

vem em prejuízo a devida prestação jurisdicional, e, portanto, ao direito 

dos jurisdicionados. Nesse sentido: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COISA JULGADA - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - MULTA - REDUÇÃO DO 

PERCENTUAL - RAZOABILIDADE. - Evidente a litigância de má-fé quando é 

proposta nova demanda - idêntica à anteriormente ajuizada em outra 

Comarca - em que já havia sido julgada improcedente a sua pretensão, 

restando incontroversa a coisa julgada, pois a parte faltou com a verdade, 

tentando induzir o juízo a erro, a fim de receber outro provimento 

jurisdicional. - Segundo o disposto no art. 81 do CPC, a multa por litigância 

de má-fé deve ser fixada em valor superior a 1% e inferior a 10% do valor 

da causa, observadas as especificidades do caso concreto, 

especialmente as condições pessoais daquele que a suportará, de modo a 

evitar que se torne excessivamente onerosa. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0433.14.023437-1/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - 

APELANTE(S): PAULO ROBERTO VELOSO OLIVEIRA - APELADO(A)(S): 

BANCO ITAUCARD S/A." "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA 

PARCIAL DE DIALETICIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO 

DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS. OMISSÃO QUANTO AO 

AJUIZAMENTO DE DEMANDA PARCIALMENTE IDÊNTICA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80 E 81 DO CPC DE 2015. VALOR DA 

MULTA. RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA PARTE E DO 

ADVOGADO QUE ACOMPANHOU A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. - Incumbe ao Apelante declinar as razões de 

fato e de direito por que entende equivocada a sentença recorrida. Ao 

desenvolver argumentos não relacionados à demanda, ofende o princípio 

de dialeticidade e, por consequência, não satisfaz os requisitos de 

admissibilidade recursal. - Verificada a alteração dolosa da verdade dos 

fatos pela parte, impõe-se-lhe a condenação por litigância de má-fé, ainda 

que beneficiária de justiça gratuita, haja vista que a assistência judiciária 

concedida "não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades 

processuais legais" (STJ - EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS, Rel. Min. 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, j. 06/10/2009, DJe 

16/11/2009). - O valor da sanção processual deve ser proporcional à 

conduta maliciosa. - "Os danos eventualmente causados pela conduta do 

advogado deverão ser aferidos em ação própria para esta finalidade, 

sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo em que 

fora praticada a alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o 

patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do Código de 

Processo Civil" (STJ - Resp 1173848/RS, 4.ª Turma, Rel. Min. LUÍS FELIPE 

SALOMÃO)." "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AJUIZAMENTO DE 

DEMANDAS IDÊNTICAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTS. 80 E 81, DO CPC - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Se a conduta da parte se enquadra na 

hipótese elencada no art. 80, V, do CPC, que reputa litigante de má-fé 

aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 

processo, ela se sujeita à sanção prevista no art. 81, do mesmo diploma. 
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2. Os procuradores das partes não se sujeitam à multa prevista no art. 81, 

do CPC. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0112.14.010048-1/001 - COMARCA DE 

CAMPO BELO - APELANTE(S): HÉLCIO MAIA ESPÓLIO DE, REPDO P/ 

INVTE LARISSA DE ANDRADE MAIA FERREIRA - APELADO(A)(S): 

MUNICÍPIO DE CRISTAIS." Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da 

requerida, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor 

atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. O ônus 

sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais, eis 

que a requerente goza do benefício da assistência judiciária. Condeno, 

ainda, a autora nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, 

caput, do CPC, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005102-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ALVES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005102-04.2017.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência Autora: Gabriela Alves Souza Requerida: 

Anhanguera Educacional Ltda Vistos etc. GABRIELA ALVES SOUZA, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA, também qualificada no processo, visando a 

declaração de inexistência de débito e reparação dos danos descritos na 

inicial. A requerente alega que firmou com a ré contrato de prestação de 

serviços educacionais, buscando graduação no curso de Direito. Diz que, 

inicialmente celebrou contrato de financiamento privado (PEP) junto à 

Instituição, tendo efetuado o pagamento das parcelas de janeiro e 

fevereiro de 2016 de acordo com o mencionado contrato. No entanto, no 

mês de março daquele ano conseguiu um financiamento mais favorável 

junto ao FIES (Financiamento Estudantil), correspondente a 88,54% 

(oitenta e oito vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor do curso, 

tendo então optado por este último financiamento. Argui que ao tentar 

realizar compras no comércio local foi surpreendida com o apontamento 

do seu nome no rol dos inadimplentes pela requerida. Afirma que a 

demanda refere-se ao contrato nº 071158, com vencimento em 

16/11/2016, no valor de R$ 361,09 (trezentos e sessenta e um reais e 

nove centavos), sendo que as demais negativações estão sendo 

discutidas em autos próprios. Sustenta que os atos da requerida 

trouxeram prejuízo a sua honra e patrimônio (financeiros). Requer a 

reparação dos danos descritos na exordial. Juntou documentos. A 

requerida apresentou defesa no id. 14057831. Alega, em preliminar, 

conexão de ações com a necessária reunião de processos. No mérito, 

ratifica a existência de relação jurídica entre as partes, sendo que as 

negativações se referem às mensalidades de agosto a novembro de 2016, 

devido ao não aditamento do FIES da autora. Que em razão deste não 

aditamento do FIES, a requerida continuou aplicando o PEP para que a 

requerente não ficasse com a mensalidade integral. Alega que o 

aditamento requerido pela autora junto ao FNDE só foi concluído em 

23/03/2017 e que as negativações foram efetuadas em 25/02/2017, 

quando havia um débito em aberto da requerente com a instituição 

requerida. Aduz que a ré somente recebeu os repasses realizados pelo 

FNDE no semestre seguinte, sendo que após tal recebimento fora 

efetuada abaixa da restrição da autora. Em longas razões, argui a 

legalidade do procedimento adotado e a inexistência do dever de 

indenizar, porquanto não estão presentes os requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. Tréplica no id. 16366512. Intimados a especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, a ré pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (Id. 16887347) e a autora a designação de audiência de 

instrução e julgamento (Id. 17232435). Tentada a conciliação entre as 

partes esta restou infrutífera (Id. 22319050). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para 

solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do 

artigo 355, I, do CPC. Ademais, o entendimento jurisprudencial é uníssono 

neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). 

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, 

quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A preliminar de conexão já foi objeto de 

análise por este Juízo quando determinou a vinculação/apensamento dos 

04 (quatro) feitos distribuídos pela autora contra a requerida em virtude do 

contrato firmado entre as partes, quais sejam: proc. nº 

1005100-34.2017.811.0003; proc. nº 1005101-19.2017.811.0003, proc. nº 

1005102-04.2017.811.0003 e proc. nº 1005103-86.2017.811.0003. A lide 

tem por objeto indenização por danos morais onde a autora alega, em 

síntese, que a requerida efetuou cobrança indevida e apontou seu nome 

nos cadastros de inadimplentes de maneira irregular. Em razão da 

natureza jurídica do contrato de prestação de serviços educacionais, que 

é bilateral e gera obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, o 

munus da parte autora constitui-se em demonstrar que cumpriu com a 

obrigação contraída, isto é, a realização dos pagamentos das 

mensalidades e/ou serviços requisitados junto a instituição de ensino. Por 

outro lado, cabe à instituição de ensino comprovar a devida prestação dos 

serviços previstos no contrato celebrado. É evidente que, por se tratar de 

contrato bilateral, de obrigações recíprocas, a parte que cumpriu com sua 

obrigação tem o inegável direito de exigir que a outra contratante cumpra 

com a sua. In casu, é incontroverso a relação jurídica entre as partes, bem 

como, a existência do débito da autora para com a instituição de ensino, 

isto em relação aos meses de agosto à novembro de 2016, quando da 

negativação, objeto da lide. De acordo com o disposto na Cláusula 7ª do 

Contrato de Parcelamento Privado (PEP), o qual foi inclusive citado pela 

própria autora em sua exordial, colhe-se: verbis "Clausula 7ª – Caso o 

ALUNO contrate junto ao FNDE o Financiamento Estudantil “FIES” ao longo 

do Curso, o Contrato de Parcelamento estará suspenso em relação aos 

semestres vincendos e que forem cobertos pelo FIES, observando-se, 

quanto ao Saldo Remanescente e que não foi coberto pelo FIES o disposto 

neste Contrato de Parcelamento para quitação pelo ALUNO, conforme aqui 

previsto." (grifo nosso) Ora, do conjunto probatório dos autos, bem como 

da própria assertiva da autora, a cobrança se refere às mensalidades 

escolares em aberto, as quais não haviam sido cobertas pelo FIES até a 

data de negativação. Diante disso, clarividente está que a autora deu 

causa à negativação, e a ré agiu no exercício regular de direito, que não 

enseja responsabilidade civil de indenizar, nos termos do inciso I, do art. 

188, do CC: "Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; (...)." 

Sobre este dispositivo leciona Maria Helena Diniz: "Atos lesivos que não 

são ilícitos: Há hipóteses excepcionais que não constituem atos ilícitos 

apesar de causarem danos aos direitos de outrem, isto porque o 

procedimento lesivo do agente, por motivo legítimo estabelecido em lei, não 

acarreta dever de indenizar, porque a própria norma jurídica lhe retira a 

qualificação de ilícito. Assim, ante o artigo sub examine não são ilícitos: a 

legítima defesa, o exercício regular de um direito e o estado de 

necessidade. Legítima defesa: A legítima defesa exclui a responsabilidade 
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pelo prejuízo causado se, com uso moderado de meios necessários, 

alguém repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de 

outrem. Exercício regular de um direito reconhecido: Se alguém no uso 

normal de um direito lesar outrem não terá qualquer responsabilidade pelo 

dano, por não ser um procedimento ilícito. Estado de necessidade: O 

estado de necessidade consiste na ofensa do direito alheio para remover 

perigo iminente, quando as circunstâncias o tornarem absolutamente 

necessário e quando não exceder os limites do indispensável para a 

remoção do perigo." (Novo Código Civil Comentado, Coord. Ricardo Fiúza, 

Saraiva, São Paulo - SP, 2003, p. 186). Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO 

DEMONSTRADOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DEVER DE 

COMPENSAR INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO. - Comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e uma vez demonstrado o 

inadimplemento, é legítima a conduta do credor que inclui o nome do 

devedor nos órgãos de restrição ao crédito. - Não há falar em dever de 

compensar, quando constatado que o credor agiu no exercício regular do 

direito." (TJMG - Apelação Cível 1.0106.14.000734-0/001, Relator(a): Des.

(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, 

publicação da súmula em 23/06/2016) "APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - INADIMPLEMENTO - 

NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO - 

AUSÊNCIA. Tendo a demandante se utilizado regularmente dos serviços 

de telefonia, e inexistindo nos autos qualquer prova do adimplemento da 

dívida pendente, não há que se falar em cobranças indevidas. Constitui 

exercício regular de direito a restrição creditícia promovida pela credora, 

diante da demonstração de seu crédito." (TJMG - Apelação Cível 

1.0629.14.008283-1/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, publicação da súmula em 

23/06/2016) Depreende-se, portanto, que a ré agiu no exercício regular de 

seu direito, não estando presente qualquer prática de conduta antijurídica 

de sua parte, razão pela qual o pedido indenizatório não merece ser 

acolhido. Lado outro, a autora distribuiu 04 (quatro) ações objetivando 

ressarcimento de danos pelo mesmo fato, ou seja, pelo mesmo contrato de 

prestação de serviços educacionais contra a requerida, a saber: proc. nº 

1005100-34.2017.811.0003; proc. nº 1005101-19.2017.811.0003, proc. nº 

1005102-04.2017.811.0003 e proc. nº 1005103-86.2017.811.0003. In 

casu, flagrante a litigância de má-fé, notadamente considerando a conduta 

altamente censurável da parte, por seu procurador, ao deduzir mais de 

uma pretensão em juízo relacionada ao mesmo contrato de prestação de 

serviços, quando poderia fazê-lo mediante uma única ação e não por meio 

de fatiamento de demandas desnecessárias, sobrecarregando o Poder 

Judiciário e com isso criando incidentes manifestamente infundados e 

usando o processo para conseguir objetivo que merece repúdio; a 

demandante está procurando com esse fatiamento obter em cada uma das 

ações ajuizadas locupletamento ilícito com enriquecimento indevido, 

porquanto busca em cada uma delas, além de outros pedidos, indenização 

por danos morais, sem que se ignore eventual pretensão fatiada também a 

título de honorários advocatícios. O Poder Judiciário, em qualquer nível de 

jurisdição, não pode conviver com atos postulatórios desta natureza. A 

propósito, cabe lembrar que todos os operadores do direito devem pautar 

seus atos processuais sobre o influxo da ética e da cooperação. O que 

se extrai, de tal procedimento, é, no mínimo, manifesto descaso e 

descomprometimento com as ações judiciárias, a caracterizar proceder 

temerário, atentatório ao princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 

80, inciso V, do CPC. É de causar perplexidade e merece enérgico repúdio 

tal proceder, porquanto abarrota o Judiciário com demandas inúteis, que 

geram gasto público desnecessário e, em verdade, demonstram que, 

infelizmente, o interesse reside na demanda, em si - demandismo - que só 

vem em prejuízo a devida prestação jurisdicional, e, portanto, ao direito 

dos jurisdicionados. Nesse sentido: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COISA JULGADA - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - MULTA - REDUÇÃO DO 

PERCENTUAL - RAZOABILIDADE. - Evidente a litigância de má-fé quando é 

proposta nova demanda - idêntica à anteriormente ajuizada em outra 

Comarca - em que já havia sido julgada improcedente a sua pretensão, 

restando incontroversa a coisa julgada, pois a parte faltou com a verdade, 

tentando induzir o juízo a erro, a fim de receber outro provimento 

jurisdicional. - Segundo o disposto no art. 81 do CPC, a multa por litigância 

de má-fé deve ser fixada em valor superior a 1% e inferior a 10% do valor 

da causa, observadas as especificidades do caso concreto, 

especialmente as condições pessoais daquele que a suportará, de modo a 

evitar que se torne excessivamente onerosa. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0433.14.023437-1/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - 

APELANTE(S): PAULO ROBERTO VELOSO OLIVEIRA - APELADO(A)(S): 

BANCO ITAUCARD S/A." "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA 

PARCIAL DE DIALETICIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO 

DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS. OMISSÃO QUANTO AO 

AJUIZAMENTO DE DEMANDA PARCIALMENTE IDÊNTICA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80 E 81 DO CPC DE 2015. VALOR DA 

MULTA. RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA PARTE E DO 

ADVOGADO QUE ACOMPANHOU A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. - Incumbe ao Apelante declinar as razões de 

fato e de direito por que entende equivocada a sentença recorrida. Ao 

desenvolver argumentos não relacionados à demanda, ofende o princípio 

de dialeticidade e, por consequência, não satisfaz os requisitos de 

admissibilidade recursal. - Verificada a alteração dolosa da verdade dos 

fatos pela parte, impõe-se-lhe a condenação por litigância de má-fé, ainda 

que beneficiária de justiça gratuita, haja vista que a assistência judiciária 

concedida "não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades 

processuais legais" (STJ - EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS, Rel. Min. 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, j. 06/10/2009, DJe 

16/11/2009). - O valor da sanção processual deve ser proporcional à 

conduta maliciosa. - "Os danos eventualmente causados pela conduta do 

advogado deverão ser aferidos em ação própria para esta finalidade, 

sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo em que 

fora praticada a alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o 

patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do Código de 

Processo Civil" (STJ - Resp 1173848/RS, 4.ª Turma, Rel. Min. LUÍS FELIPE 

SALOMÃO)." "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AJUIZAMENTO DE 

DEMANDAS IDÊNTICAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTS. 80 E 81, DO CPC - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Se a conduta da parte se enquadra na 

hipótese elencada no art. 80, V, do CPC, que reputa litigante de má-fé 

aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 

processo, ela se sujeita à sanção prevista no art. 81, do mesmo diploma. 

2. Os procuradores das partes não se sujeitam à multa prevista no art. 81, 

do CPC. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0112.14.010048-1/001 - COMARCA DE 

CAMPO BELO - APELANTE(S): HÉLCIO MAIA ESPÓLIO DE, REPDO P/ 

INVTE LARISSA DE ANDRADE MAIA FERREIRA - APELADO(A)(S): 

MUNICÍPIO DE CRISTAIS." Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, 

indefiro o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada e, via de 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor 

do patrono da requerida, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. O 

ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos 

legais, eis que a requerente goza do benefício da assistência judiciária. 

Condeno, ainda, a autora nas penas da litigância de má-fé, nos termos do 

art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILA PEREIRA DE NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000364-02.2019.8.11.0003 Ação Declaratória de 
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Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência Requerente: Pryscila Pereira de Novais Requerida: 

Anhanguera Educacional S/A Vistos etc. PRYSCILA PEREIRA DE NOVAIS, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra ANHANGUERA EDUCACIONAL 

S/A, também qualificada no processo, visando obter a declaração de 

inexistência de dívida e, ainda, obter ressarcimento pelos danos sofridos, 

em razão da cobrança indevida e do apontamento negativo do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. A autora aduz que em abril/2018, 

realizou vestibular junto a requerida para o curso de Tecnologia em 

Logística. Alega que foi informada que a geração de mensalidades só 

seria realizada, se houvesse a formação de turma para o curso, para 

posterior formalização da matrícula. Diz que não foi informada se houve ou 

não a formação de turma para o curso. Sustenta que ao tentar realizar 

compras no comércio local, foi surpreendida quando da confirmação de 

que seu nome estava incluído no rol de maus pagadores, por uma suposta 

dívida no importe de R$ 221,09 (duzentos e vinte e um reais e nove 

centavos). Argui que, em razão disso, sofreu abalo de crédito. Invoca a 

proteção da tutela jurisdicional para a condenação da requerida para o 

ressarcimento dos danos em face do lançamento indevido do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Juntou documentos. Liminar deferida 

(Id. 17740767). A requerida apresentou defesa (Id. 18435401). Alega a 

inexistência de prática de ato ilícito, e em longo arrazoado, sustenta a 

incidência da excludente de responsabilidade e/ou culpa da vítima e argui 

a inexistência do dano, porquanto não praticou ato ilícito. Requer a 

improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

19569146). As partes foram intimadas para a especificação de provas, e 

pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (Id. 25125410 e Id. 

25378899). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra, 

vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há 

necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. O 

entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento 

antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer 

- quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao 

seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir 

Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., 

Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade 

convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que 

versa a lide". "A necessidade da produção de prova em audiência há de 

ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. O objeto da lide cinge-se na inexigibilidade 

do débito, objeto de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e, 

ainda, no ressarcimento dos danos descritos na inicial. A reparabilidade 

ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e na 

jurisprudência, mormente após o advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 

05.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, pelo 

STJ. Como observa Aguiar Dias, citado pelo Des. Oscar Gomes Nunes do 

TARS: "a reparação do dano moral é hoje admitida em quase todos os 

países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua autoridade 

pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é possível, em 

sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso de mandar 

reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o dano moral." 

Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se atribuir 

equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que integram o 

patrimônio moral, operação que resultaria em degradação daquilo que se 

visa a proteger. Caio Mário, apagando da ressarcibilidade do dano moral a 

influência da indenização, na acepção tradicional, entende que há de 

preponderar: "um jogo duplo de noções: a- de um lado, a idéia de punição 

ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...); b- 

de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano 

suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium 

doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..." E acrescenta: 

"na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que dê o 

correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o 

arbitramento da indenização..." Os pressupostos da obrigação de 

indenizar, seja relativamente ao dano contratual, seja relativamente ao 

dano extracontratual, são, no dizer de Antônio Lindbergh C. Montenegro: 

"a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, 

segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade 

entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um 

dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado 

assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras 

palavras, a responsabilidade civil" No caso dos autos, restou 

incontroverso que a requerida inscreveu o nome da demandante em 

cadastros de inadimplentes, em razão de débitos oriundos da prestação 

de serviços educacionais. A requerente, por sua vez, sustenta que não 

há razão para a cobrança, pois se quer houve formação de turma para o 

curso de Tecnologia em Logística. Assim, não há como existir pagamento 

de mensalidades, se não houve nem a efetivação de matrícula junto a 

instituição de ensino. Ora, diante da afirmação da autora, de que a 

cobrança é indevida, caberia à instituição de ensino demonstrar o 

contrário, porém não passou do campo da argumentação. Ainda, a autora 

trouxe aos autos, declaração da própria instituição de ensino confirmando 

que não houve fechamento de turma por falta de quantidade de alunos (Id. 

17651503). Diante da negativa da requerente, quem tem o ônus de 

demonstrar a existência do débito e o não pagamento é a ré, vez que 

somente esta possui tal elemento probatório. Intimada para a 

especificação de provas, a requerida pugnou pelo julgamento antecipado 

da lide (Id. 25378899). Ante todo o exposto, fica claro que a cobrança 

feita pela demandada, que motivou a negativação do nome da autora, é 

indevida. Assim, não é aplicável ao caso em análise a hipótese do art. 14, 

§ 3º, II do CDC, que reza: "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. (...) § 3º - o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro." Não há dúvida, portanto, que a ré agiu com negligência, ao 

enviar os dados da demandante a cadastros restritivos de crédito, em 

função de dívida inexistente. Evidencia-se, no caso em tela o dano moral, 

pois este decorre simplesmente da inscrição injusta do nome do autor nos 

cadastros de inadimplentes, independentemente de lhe ter sido negada a 

concessão de crédito ou a conclusão de negócios: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE 

POR ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS 

CADASTROS NEGATIVISTAS DE CRÉDITO - PROCEDÊNCIA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Ainda que terceiro tenha se utilizado dos dados do 

recorrido para contratar os serviços do apelante, não fica o recorrente 

isento de sua culpa pelo evento ocorrido, qual seja a inscrição indevida 

nos cadastros negativistas de crédito, pois houve falha quanto ao seu 

dever de cautela que deve nortear suas ações, já que cumpre ao Banco 

averiguar a documentação apresentada pela pessoa que solicitara a 

abertura da conta corrente. Comprovada nos autos a indevida inclusão do 

nome da parte no cadastro de inadimplentes, ainda que efetivada por 

outras instituições, mas em virtude da emissão dos cheques pelo 

estelionatário, bem como a culpa da ré e o nexo de causalidade, é devida 

a indenização por danos morais. Em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro, 

segundo orientação do colendo STJ. (...)" (TJMG - AC Nº 

2.0000.00.502350-3/000, Relator Des. SELMA MARQUES) Cumpre chamar 

a atenção para o fato de que, sempre que se oferece a alguém um meio 

de proteção mais efetiva de seus direitos, o beneficiário deve utilizá-lo 

com responsabilidade e lealdade, sob pena de se tornar infrator da lei, 

com nítida inversão das posições jurídicas anteriormente ocupadas pelas 

partes. Assim, se foi permitida a criação dos cadastros restritivos, como 

forma de proteção dos credores, frente aos inadimplentes contumazes, os 

beneficiários do sistema (isto é, os credores) devem ser diligentes em 

grau máximo, atuando com maior cautela, de forma a impedir qualquer 

inscrição equivocada, o que não foi feito pela demandada. A boa-fé 

objetiva é princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que impõe às 

partes de qualquer relação jurídica agir, umas em relação às outras, com 
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total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que nelas 

foi depositada. No tocante ao quantum indenizatório, há de se primar pela 

razoabilidade na fixação dos valores de indenização, sendo que, em caso 

de dano moral, decorrente de atuação irregular de empresas com 

inscrição equivocada de nome em cadastro de proteção ao crédito, é 

necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais 

deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, mas, por 

outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, 

servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. É certo que 

inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma indenização 

por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a função de 

desestimular o autor do dano de praticá-lo novamente. A fixação da 

reparação é tarefa atribuída ao julgador que deve se basear nas 

peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns parâmetros, quais 

sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as 

consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a 

compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador. 

Deve-se ter em conta que a indenização não pode representar 

enriquecimento injustificado do ofendido, mas também deve atender ao 

caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e 

atender ainda à natureza reparatório-compensatória que deve sempre 

informar as indenizações por dano moral, levando-se em consideração as 

circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à 

gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão 

do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

Ao passo que afasto o valor pleiteado pelo autor, arbitro os danos morais 

em R$ 7.000,00 (sete mil reais). A quantia ora arbitrada atende, 

satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e 

constrangimento do demandante, e representa sanção à requerida, de 

forma que agirá de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que 

possam prejudicar seus clientes. Ex positis, julgo procedente o pedido 

inicial. Declaro a inexistência do débito mencionado no documento de Id. 

17382849. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas 

dos requeridos, bem como da autora, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno as demandadas, solidariamente, a pagarem a requerente, 

a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais).Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a 

contagem da correção monetária deve incidir desde a data do 

arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de 

mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 06 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003434-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES SCHERNER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE SUINOS PORCO BOM LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 10003434-90.2020.8.11.0003 Vistos etc. 

TRANSPORTES SCHERNER LTDA EPP, qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ´TITULO EXTRAJUDICIAL contra 

DISTRIBUIDORA DE SUÍNOS PORCO BOM LTDA ME, também qualificada no 

processo. Observa-se no Id. 29898923, a manifestação da autora 

pleiteando pelo cancelamento da distribuição. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção do 

processo ante a ausência do recolhimento do valor das despesas iniciais. 

O artigo 290, do CPC, prevê que: “Será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 

(grifei) Ressalto que além da previsão no ordenamento jurídico vigente, a 

possibilidade de extinção do feito ante a ausência do recolhimento das 

custas vem disciplinada na CNGC/MT, no item 2.14.2.1 - “Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria (...)”. Ex positis, julgo 

extinto o processo, com amparo no artigo 485, inciso IV e X c/c art. 290, 

ambos do CPC. Sem custas e sem verba honorária uma vez que a 

angularização não se aperfeiçoou. Transitada em julgado remeta os autos 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. Rondonópolis - MT, 06 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002057-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE HABIB DIB (REU)

ARCELI FIEDLER (REU)

KAWKABA BADRA DIB (REU)

ALDINO LAURINDO FIEDLER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003689-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ROBERTA BADRA DIB (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA/AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012446-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE APARECIDA VICENTIM DORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/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))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS DA 

INSTÂNCIA SUPERIOR PARA, NO PRAZO LEGAL, REQUERER O QUE 

ENTENDEREM DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005010-60.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, querendo, se manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias sobre os cálculos elaborados pela Contadora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001281-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUDARIA MARIA DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011348-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA FERNANDA SOUZA PRATAVIEIRA (EXEQUENTE)

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 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR NOS AUTOS, DANDO REGULAR PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO, POSTULANDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003515-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIRAHY PAULINO MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (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: 1003515-10.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): NIRAHY PAULINO MELO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Declaro-me 

suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, 

§1º,CPC/2015. Remetam-se os autos ao Substituto Legal. 

Cumpra-se,expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1005616-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO STUCKI COELHO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005616-83.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA PEREIRA DE SOUZA REU: ADRIANO STUCKI COELHO 

Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para processar e julgar o 

presente feito, nos termos do art. 145, §1º,CPC/2015. Remetam-se os 

autos ao Substituto Legal. Cumpra-se,expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002316-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LOPEZ AGUILERA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS ALVES DAMACENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA SAMPAIO RIBEIRO OAB - 631.550.601-15 (REPRESENTANTE)

FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO OAB - 495.553.161-04 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002316-50.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARTA LOPEZ AGUILERA SOARES REQUERIDO: ANANIAS 

ALVES DAMACENO REPRESENTANTE: ROSANA SAMPAIO RIBEIRO, 

FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO Vistos e examinados. Proceda-se a 

exclusão dos documentos juntados no Id. 12519718 a 12520460. Após, 

conclusos para pasta de homologação de acordo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006489-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO HARTMANN ATUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006489-20.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): RODRIGO HARTMANN ATUA REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e examinados. Certifique-se quanto ao 

decurso do prazo para a parte autora especificar as provas que pretende 

produzir. Após, conclusos para saneamento ou prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003849-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003849-44.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. Primeiramente, em relação à 
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petição juntada no Id. 18226215, esclareço desde já que a rematrícula do 

autor no semestre de 1/2019 não é objeto de discussão nos autos e muito 

menos se encontra abrangida na liminar deferida anteriormente, de modo 

que não há que se falar em descumprimento. Tendo em vista a juntada de 

documentos novos, intime-se a parte requerida para, querendo, se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposição do art. 10 

do Código de Processo Civil. Outrossim, dado o lapso temporal, intimem-se 

ainda as partes para que informem se os pedidos em relação à obrigação 

de fazer (lançamento de notas) e regularização dos débitos já foram 

resolvidos extrajudicialmente. Após, conclusos para saneamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003063-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO FRANCO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G TOMBINI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003063-29.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO ROGERIO FRANCO VIEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: G TOMBINI & CIA LTDA Vistos e examinados. Declaro-me 

suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, 

§1º,CPC/2015. Remetam-se os autos ao Substituto Legal. 

Cumpra-se,expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015583-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015583-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Declaro-me 

suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, 

§1º,CPC/2015. Remetam-se os autos ao Substituto Legal. 

Cumpra-se,expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008120-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR BOSCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WG-COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008120-62.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDEIR BOSCO DA SILVA REU: WG-COMERCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, §1º,CPC/2015. 

Remetam-se os autos ao Substituto Legal. Cumpra-se,expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001281-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUDARIA MARIA DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001281-21.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SUDARIA MARIA DA FONSECA REU: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para processar e julgar o 

presente feito, nos termos do art. 145, §1º,CPC/2015. Remetam-se os 

autos ao Substituto Legal. Cumpra-se,expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007065-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSTON PEREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DANIEL RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007065-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WALYSTON PEREIRA BATISTA REU: ANTONIO DANIEL 

RODRIGUES Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para processar e 

julgar o presente feito, nos termos do art. 145, §1º,CPC/2015. Remetam-se 

os autos ao Substituto Legal. Cumpra-se,expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006578-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER FERNANDA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006578-43.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JHENIFER FERNANDA LOPES DA SILVA REU: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, §1º,CPC/2015. 

Remetam-se os autos ao Substituto Legal. Cumpra-se,expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009659-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GBL SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009659-34.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: GBL SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP EXECUTADO: SPM 

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Vistos e examinados. Declaro-me 

suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, 

§1º,CPC/2015. Remetam-se os autos ao Substituto Legal. 

Cumpra-se,expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009654-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GBL SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009654-12.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: GBL SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP EXECUTADO: SPM 

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Vistos e examinados. Declaro-me 

suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, 

§1º,CPC/2015. Remetam-se os autos ao Substituto Legal. 

Cumpra-se,expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009673-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA LEIRAS (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)

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 DESPACHO Processo: 1009673-47.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARLI APARECIDA LEIRAS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Declaro-me 

suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, 

§1º,CPC/2015. Remetam-se os autos ao Substituto Legal. 

Cumpra-se,expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002057-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE HABIB DIB (REU)

ARCELI FIEDLER (REU)

KAWKABA BADRA DIB (REU)

ALDINO LAURINDO FIEDLER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002057-21.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REU: KAWKABA BADRA 

DIB, ESPÓLIO DE HABIB DIB, ALDINO LAURINDO FIEDLER, ARCELI FIEDLER 

Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para processar e julgar o 

presente feito, nos termos do art. 145, §1º,CPC/2015. Remetam-se os 

autos ao Substituto Legal. Cumpra-se,expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001179-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUALSO EDSON MENDES DE FREITAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001179-96.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE ADAO MENDES REU: EDUALSO EDSON MENDES DE 

FREITAS Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para processar e 

julgar o presente feito, nos termos do art. 145, §1º,CPC/2015. Remetam-se 

os autos ao Substituto Legal. Cumpra-se,expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002983-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA NASCIMENTO OGAVA SIEMIONKO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (REU)

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (REU)

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002983-36.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARINA NASCIMENTO OGAVA SIEMIONKO REU: GILBERTO 

SANTOS RIBEIRO, ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO, CAROLINA 

SILVANO VILARINHO DA SILVA Vistos e examinados. Declaro-me 

suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, 

§1º,CPC/2015. Remetam-se os autos ao Substituto Legal. 

Cumpra-se,expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004311-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR CLEMENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR CLEMENTE OAB - MT0014340A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTRO & MELO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004311-69.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JULIANO CESAR CLEMENTE EXECUTADO: CASTRO & MELO 

LTDA - EPP Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para processar e 

julgar o presente feito, nos termos do art. 145, §1º,CPC/2015. Remetam-se 

os autos ao Substituto Legal. Cumpra-se,expedindo-se o necessário. 
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Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005010-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005010-60.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: CAVALCANTE DE 

LUCENA & LIMA LTDA - ME Vistos e examinados. Declaro-me suspeito 

para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, 

§1º,CPC/2015. Remetam-se os autos ao Substituto Legal. 

Cumpra-se,expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007769-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V M COMERCIO DE COMPONENTES E PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME 

- ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORAL LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007769-60.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): V M COMERCIO DE COMPONENTES E PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA ME - ME REU: CORAL LUZ COMERCIAL ELETRICA 

LTDA - ME Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para processar e 

julgar o presente feito, nos termos do art. 145, §1º,CPC/2015. Remetam-se 

os autos ao Substituto Legal. Cumpra-se,expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004917-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO MANTOVANI DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004917-63.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADALBERTO MANTOVANI DUTRA REU: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos e examinados. 

Declaro-me suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos 

do art. 145, §1º,CPC/2015. Remetam-se os autos ao Substituto Legal. 

Cumpra-se,expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012792-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUTO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (ESPÓLIO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000418-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003548-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY JORDANIA DE SOUZA FIGUEIREDO (REU)

CLEIA FREITAS CORREIA DA SILVA (REU)

JURACY PEREIRA DE SOUZA (REU)

MARIA AUXILIADORA VILELA DE SOUZA (REU)

NILZA CARVALHO PAES (REU)

DECIO FERREIRA PAES (REU)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA AUXILIADORA VILELA DE SOUZA (CONFINANTES)

EMIDIO DOURADO LEAL (CONFINANTES)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (REU)

CLEIA FREITAS CORREIA DA SILVA (CONFINANTES)

KELY JORDANIA DE SOUZA FIGUEIREDO (CONFINANTES)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

JURACY PEREIRA DE SOUZA (CONFINANTES)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS SEM O 

CUMPRIMENTO DE SUA FINALIDADE.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407788 Nr: 3490-63.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PARIZI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR JUSTINO, UNIDAS S/A, MAPFRE 

VERA CRUZ SEGURADORA S/A, CUNHA QUEIROZ & GARÓFALO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IOLANDA MACHADO MENDES 

LEÃO - OAB:17243 OAB/MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. . H. C. FADINI 

- OAB:MT/7645, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, EDUARDO 

VITAL CHAVES - OAB:OAB-SP 257.874, Paulo Affonso Ciari de 

Almeida Filho - OAB:130.053-SP, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007, RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B/MT, RONALDO RAYES - OAB:114.521 SP

 INTIMAÇÃO DA EXECUTADA CUNHA, QUEIROZ E GAROFALO PARA, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO E DOCUMENTOS DE FLS. 1.169/1.174 

PROTOCOLADOS PELO EXEQUENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417880 Nr: 341-25.2009.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SO VOLKS & FORD E FIAT AUTO PECAS, MASSA 

FALIDA DE MARTINS E FELTRIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRA BISPO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR PACHECO E SOUZA DA 

SILVA - OAB:15007-B/MT, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - 

OAB:10081/O

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

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal manifestar 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425669 Nr: 7767-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO JORGE DA SILVA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal juntar aos autos 

a cópia atualizada do débito, para expedição da certidão de crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439507 Nr: 8174-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINS SCHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORFEU RIBEIRO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O, MARCELO GROSSI MEIRA - OAB:OAB/ MT 

17.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos e examinados.

Declaro-me suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos 

do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443969 Nr: 12638-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE PARANÁ PNEUS LTDA ME, BCD 

COMÉRCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA ME, LEONÉSIO DAL PONTE, 

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA 

FRANCO - OAB:OAB/PR 17.916, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - 

OAB:OAB MT-13.810, MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - 

OAB:38602, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Sra. Administradora Judicial para, no prazo legal manifestar 

considerando a juntada de ofício de fls retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445026 Nr: 208-12.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBIA SILVA DA COSTA SPERBER BAIA, 

WESLEY SPERBER BAIA

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

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal juntar aos autos 

a cópia atualizada do débito, para expedição da certidão de crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445291 Nr: 473-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS DOMINGUES PRADO LTDA ME, 

GERSON LEIVA DO PRADO, ELMA LOPES DA COSTA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo legal retirar a certidão de 

crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450775 Nr: 5955-40.2011.811.0003

 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: FARILIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP, MARCELO DA SILVA LIMA, HSBC BANK BRASIL S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A, VOTORANTIM CIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal (art. 1.010,§ 1º do 

CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação da parte credora 

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO de folhas 2.814/2.822.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718379 Nr: 13840-71.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRASSAN LOGISTICA TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO RECH - 

OAB:PR/14.393, MARA CLAUDIA DIB DE LIMA - OAB:29584/PR, PAULO 

SERGIO BANDEIRA - OAB:OAB/PR41.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal juntar aos autos 

a cópia atualizada do débito, para expedição da certidão de crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730538 Nr: 11114-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAJIA 

E-AMAR HANZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM CHARAFEDDINE, LEONARDO 

RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ROGERIO DOS SANTOS

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

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733033 Nr: 13114-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GERALDAO PAVEGLIO, LUCIANO 

GERALDAO PAVEGLIO

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal juntar aos autos 

a cópia atualizada do débito, para expedição da certidão de crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 741960 Nr: 3296-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADO LOGÍSTICA S/A, SASSON, PINTERICH, 

TALAMINI e BUSSMANN ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R TEIXEIRA TELECON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENOIT SCANDELARI 

BUSSMANN - OAB:24489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos e examinados.

Declaro-me suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos 

do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 745333 Nr: 5175-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADO LOGÍSTICA S/A, BRADO LOGÍSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R TEIXEIRA TELECON LTDA, R TEIXEIRA 

TELECON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENOIT SCANDELARI 

BUSSMANN - OAB:24489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos e examinados.

Declaro-me suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos 

do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 405573 Nr: 1306-37.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA PEDRINA DE JESUS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERRE ALEXANDER, SÃO NICOLAU 

CONÉRCIO DE COMÉSTICOS E EXPORTAÇÃO LTDA, MAISON PIERRE 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Bobson 

Kliemaschewsk - OAB:9630

 Vistos e examinados.

Declaro-me suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos 

do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406867 Nr: 2537-02.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ANTONIO CARVALHO, ELISETE 

CASTRO CONCEICAO

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal juntar aos autos 

a cópia atualizada do débito, para expedição da certidão de crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 345824 Nr: 1271-82.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO ROMANO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Vistos e examinados.

Declaro-me suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos 

do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716523 Nr: 11914-55.2012.811.0003

 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: JHONNY MARCIO KLEY MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER MORAES, VALDIR CORREIA, JACIEL 

ALVES BUENO, APARECIDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RODRIGUES BORGES - 

OAB:21.025, JÚNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - OAB:17.445

 Vistos e examinados.

Declaro-me suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos 

do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446782 Nr: 1964-56.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C DOS SANTOS METALURGICA ME, LUIZ 

CARLOS DOS SANTOS

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT, VALGNEY DE OLIVEIRA - OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal juntar aos autos 

a cópia atualizada do débito, para expedição da certidão de crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706861 Nr: 1598-80.2012.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON GARCIA SANTANA

 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: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos e examinados.

Declaro-me suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos 

do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710876 Nr: 5864-13.2012.811.0003

 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: NADIA SUELLEM GUIDINI, TEREZINHA ROSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBORGONHONI TRANSPORTE LTDA ME, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - 

OAB:7830/MT, RENATO SAITO - OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - 

OAB:MT/10.094

 Vistos e examinados.

Declaro-me suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos 

do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804956 Nr: 16275-13.2015.811.0003

 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: RODOLFO PAULO SCHLATTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - 

OAB:9982/MS, SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - OAB:7129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT11210A

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal (art. 1.010,§ 1º do 

CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780895 Nr: 6551-82.2015.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, GLAUCIA 

ABULQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM CESCONETTO ME, JULIA MARIA 

CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Intimação da parte autora para, no prazo legal comparecer á secretaria e 

proceder com a retirada do documento referente a transferência do 

veículo noticiado em fls 119.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr BRUNO GARCIA PERES, OAB-14.280-MT, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 27/02/2020, 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.: 942063 Nr: 599-49.2020.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23340/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222-MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal manifestar considerando a 

petição de fls. Retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879737 Nr: 10170-49.2017.811.0003

 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: LINDOMAR MIZAEL DE CARVALHO, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:MT 14.737-A, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Intimação do sr. Administrador Judicial para, no prazo legal manifestar 

considerando a r. decisão de folhas 42.
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 Intimação da Parte Requerida

 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

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr BRUNO GARCIA PERES, OAB-14.280-MT, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 27/02/2020, 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.: 816356 Nr: 1705-85.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACQUA GELADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

APARELHOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA, WANDERLEI APARECIDO 

BAGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F NOBRE & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN FABIA RAK MAMUS - 

OAB:34842

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415882 Nr: 11542-48.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GOMES FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454, MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:16755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal retirar a 

certidão de crédito de fls. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416620 Nr: 12247-46.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BERTOCCO MEIRELLES, CATIA 

MARIA JUSTO MEIRELLES

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA 

NETO - OAB:7356-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o termo de 

penhora bem como providenciar o seu registro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447200 Nr: 2380-24.2011.811.0003

 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:

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317223 Nr: 1422-92.1998.811.0003

 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: MC HIDRO ELETRICA LTDA, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE RODRIGUES CARVALHO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:MT/10170, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DUTRA S. CARVALHO - 

OAB:MT/10111

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. PAULO RENATO R. CARVALHO, OAB- 10.170/MT, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia, 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): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 452621 Nr: 7800-10.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL SAUSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, 

MARCIO HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . É que a exigência da formalização da hipoteca do próprio imóvel 

arrematado proporciona segurança jurídica para o ato e afasta incertezas 

quanto ao efetivo cumprimento dos pagamentos parcelados do preço da 

aquisição judicial.Ante tal, autorizo a realização de novo leilão, com a 

publicação de editais prevendo a possibilidade do pagamento do valor na 

modalidade parcelada (25% a vista, em até 30 dias da arrematação e o 

remanescente parcelado em até 45 prestações, atualizadas mensalmente 

na forma do artigo 895, §§2º e 3º). Consigno, por fim, que havendo a 

compra parcelada, deverá ser formalizada a hipoteca prevista no §1º do 

artigo 895; e que, no caso de atraso no pagamento de qualquer das 

prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 

inadimplida com as parcelas vincendas (§4º). Registro ainda que, nos 

termos do §6º, a apresentação de proposta de pagamento do lance à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003802-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RACOES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))
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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 DECISÃO Processo: 1003802-02.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RACOES LTDA - 

EPP REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. I – Do valor da causa O valor atribuído à causa não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor. Isto porque, 

havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à 

soma dos valores de todos eles, nos termos do art. 292, VI, do Código de 

Processo Civil. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C ANULAÇÃO 

DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA 

CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PEDIDO DE DANO MORAL 

QUANTIFICADO. O valor da causa corresponde em regra à soma do valor 

econômico envolvido na lide. Na ação declaratória de inexigibilidade de 

título e anulação do respectivo protesto, cumulada com indenização por 

danos morais, ambos de valor certo, à causa corresponde aquele que 

resultar da soma dos pedidos cumulados. - Circunstância dos autos em 

que a parte autora exerceu pretensão de dano moral em quantia certa e 

se impõe acolher a impugnação ao valor da causa. RECURSO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70060149218, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

01/07/2014) (TJ-RS - AI: 70060149218 RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Data de Julgamento: 01/07/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014) No caso, a parte autora 

pretende a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 45.417,60 

(quarenta e cinco mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta 

centavos), danos materiais no montante de R$ 22.708,80 (vinte e dois mil 

setecentos e oito reais e oitenta centavos) e danos morais no patamar de 

R$ 10.390,00 (dez mil trezentos e noventa reais). Dessa forma, procedo à 

correção de ofício do valor da causa para o montante de R$ 78.516,40 

(setenta e oito mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta centavos), nos 

termos do art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil. Procedam-se as 

retificações necessárias no Sistema PJe. II – 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. III - 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 27 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. IV – Da tutela de urgência No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

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. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a narrativa 

efetuada pela parte autora de que está sendo cobrada por débito a qual 

não está obrigada. Ressalto que, conforme jurisprudência, estando a parte 

autora, de forma firme e coerente, questionando a existência da dívida, é 

possível a sustação do protesto ou exclusão/abstenção de inscrição em 

órgão de proteção ao crédito em seu nome. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – 

EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Esta Corte tem decidido, 

reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento 

de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos 

efeitos dos protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - Medida 

Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho) 

(AI – 1010090-77.2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

03/04/2018) De outra banda, é inegável a possibilidade de ocorrência de 

dano, caso o nome da parte autora seja inscrito no cadastro de 

inadimplentes, uma vez que poderá ter prejudicado o desenvolvimento 

normal das suas atividades, principalmente mercantis, de modo que a 

tutela deve ser deferida. Posto isso, estando presentes os requisitos 

necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada para, em razão do débito objeto deste feito: a) suspender a 

cobrança do parcelamento nas próximas faturas; b) se abster de incluir o 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (ou proceder a 

sua exclusão, no prazo de 05 dias). Em caso de descumprimento da 

medida liminar, fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003880-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. (AUTOR)

ALEXANDRO HILLESHEIM (AUTOR)

S. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

SAMARA APARECIDA RICARDO HILLESHEIM OAB - 879.230.091-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

 

PROCESSO n. 1003880-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:E. H. e outros (3) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

POLO PASSIVO: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE 

EMPRESARIA LIMITADA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003882-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DE ALMEIDA (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. 1003882-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUELY DE 

ALMEIDA 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: 23/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BARÃO 
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DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003886-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003886-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JESUS CARLOS 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003887-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALVES 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. 1003887-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:AILTON ALVES 

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: 23/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003890-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARIA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REU)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1003890-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIMAR MARIA 

DA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GENIHANY NOGUEIRA 

LOPES AGUIAR POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA S.A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1003891-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE NERIS DE LIMA (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. 1003891-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GLEICIANE NERIS 

DE LIMA 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: 23/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003896-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GUSTAVO PESSOA LOPES ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003896-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DOUGLAS 

GUSTAVO PESSOA LOPES ESTEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, 

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS 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: 23/06/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1003898-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN NERES DE PAIVA (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. 1003898-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEN NERES 

DE PAIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003900-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO OLIVEIRA 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)
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PROCESSO n. 1003900-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GENILDO 

OLIVEIRA 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: 23/06/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1003904-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE 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. 1003904-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDETE 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: 23/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003906-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003906-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA JOSE DE 

DEUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIKA LUIZA GREGORIO POLO 

PASSIVO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA 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: 

23/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003906-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003907-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA JOSE DE 

DEUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIKA LUIZA GREGORIO POLO 

PASSIVO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA 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: Conciliação período matutino Data: 23/06/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003908-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003908-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA JOSE DE 

DEUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIKA LUIZA GREGORIO POLO 

PASSIVO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA 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: 

23/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003913-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003913-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IZAIAS DA 

SILVA SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003914-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA GOMES (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. 1003914-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELZA PEREIRA 

GOMES 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: 23/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 
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BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003918-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE SOUSA 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. 1003918-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIO 

HENRIQUE SOUSA 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: 23/06/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1003919-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CAETANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003919-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIANO 

CAETANO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1003922-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOARES 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. 1003922-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

SOARES 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: 23/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1003923-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEDLEY CASTRO REIS 03132053104 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES OAB - MT16540 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEI SCHMITT (REU)

 

PROCESSO n. 1003923-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HEDLEY 

CASTRO REIS 03132053104 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES POLO PASSIVO: WESLEI SCHMITT 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1003924-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003924-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ HENRIQUE 

OLIVEIRA CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1003932-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO ALMEIDA NOGUEIRA (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. 1003932-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONILDO 

ALMEIDA NOGUEIRA 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: 23/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1003935-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CONCEICAO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003935-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIEGO 

CONCEICAO MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 
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CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS 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: 24/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003936-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVAIR SOARES CORREIA (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. 1003936-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADIVAIR 

SOARES CORREIA 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: 24/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1003937-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003937-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIMAR 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1012191-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GONCALVES DE OLIVEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29904997) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em cinco dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de março 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010574-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/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 29877327) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em cinco dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de março 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: 1012195-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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 29937527) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em cinco dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de março 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: 1012328-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29928052) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em cinco dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de março 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: ( )
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012339-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CESAR DA SILVA ORTIZ (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 29938515) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em cinco dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de março 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: 1003946-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO PAULINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003946-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCINALDO 

PAULINO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELSON GAIVA 

MARINO 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: 24/06/2020 Hora: 08:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1012529-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29920662) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de março 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: 0009435-21.2014.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BIGNARDI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES OAB - MT9985/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 0009435-21.2014.8.11.0003 POLO ATIVO:THIAGO 

BIGNARDI DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANE 

BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO 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: 

24/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003962-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELE APARECIDA VARGAS WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003962-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EMANOELE 

APARECIDA VARGAS WAGNER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA 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: 24/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1003968-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CEZAR SPIGOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003968-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EVALDO CEZAR 

SPIGOSSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO ALVES 

SANTOS POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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: 24/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003430-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003973-56.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL LIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003973-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ABIMAEL LIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS 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: 24/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003365-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TEIXEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: 1003976-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL LIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003976-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ABIMAEL LIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003978-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DANTAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE KASSIA SILVA WEBER OAB - MT23797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

MAGNO SERVICOS DE COBRANCA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003978-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDER DANTAS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RITA DE KASSIA SILVA 

WEBER POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 24/06/2020 Hora: 11:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003319-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DE SOUZA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

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: 1004003-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004003-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO SANTOS 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1004010-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOUZA MACEDO (REQUERENTE)

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 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004010-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOELMA SOUZA 

MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANO ALVES 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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 24/06/2020 Hora: 12:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003157-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BOVOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012385-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISALVA PEREIRA 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)

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 29939559) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em cinco dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de março 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016037-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS LOPES DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMA E CLARA SOUTO LTDA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003698-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE AUGUSTO DE OLIVEIRA BERREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MENEZES TOPOLANSKY OAB - RJ228445-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012055-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS DEIMSON LUCAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ RASIA OAB - MT17595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011040-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (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))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011040-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (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 

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. 

1011040-09.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 12.959,35 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Liminar]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

GENIVAL DE CASTRO Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE 

FIGUEIREDO, SN, LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Av. Duque de Caxias, 740 - 

Vl Aurora, Rondonópolis - MT, 78740-100 Senhor(a): REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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: 

24/06/2020 Hora: 15:00. 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, 6 de março 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 
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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: 1012380-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSEMAR MARTINS DE ALMEIDA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29944910) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de março 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: 1012383-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29950472) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de março 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: 1012411-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PEREIRA ARAUJO (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 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29952340) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 6 de março 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: 1004027-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR BATISTA PENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004027-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OSMAIR 

BATISTA PENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELIO PAIAO 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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 24/06/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 

de março 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: 1003805-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003805-54.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: IZAIAS DUARTE DE SOUZA REU: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Por motivo de 

foro íntimo dou-me por suspeito para julgar o presente feito, nos termos do 

artigo 135, parágrafo único do Código de Processo Civil. Assim, 

remetam-se os autos ao substituto legal, efetuando-se as anotações 

necessárias. Às providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/ MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003906-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003906-91.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA JOSE DE DEUS REQUERIDO: MASTER 

CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome da parte 

requerente nos cadastros pejorativos de créditos, até o deslinde do feito. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 
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irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). No caso 

vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a parte reclamante busca a rescisão do contrato firmado 

por descumprimento por parte da Ré. Ocorre que diante do mencionado 

descumprimento a parte Autora parou de pagar as parcelas, estando com 

receio que a Ré proceda com a inclusão do seu nome nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para a 

possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

resta provado diante da inadimplência das parcelas do contrato em 

discussão gerarem a restrição no nome da Reclamante, a qual causará 

evidentes prejuízos à parte autora. Por outro lado, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e, em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada se abstenha de incluir o nome da parte reclamante junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, no que se refere as parcelas do contrato 

objeto da lide, e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias. Caso a parte reclamada não cumpra 

esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do 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. 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: 1003582-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JLM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003582-04.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEX FERRETTO REQUERIDO: JLM TRANSPORTES E 

SERVICOS LTDA Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela a fim de que a parte requerida forneça ao autor os 

documentos de transferência (DUT), dos veículos discutidos na lide, bem 

como deferir a manutenção da posse e usufruto dos veículos TRA/C trator 

Scania (placa ADF-2750) e TRA/C TRATOR Iveco (placa NDK-2978) em 

favor do autor até o julgamento do mérito. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos do Código de Processo Civil. A questão posta nos autos 

requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado na 

exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida devem estar 

sobejamente provados. Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de 

início, cabe destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela 

antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o 

Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais). No entanto, no caso vertente, 

pelo que consta da exordial e documentos, não verifico a existência de 

prova inequívoca, para de plano conceder tal medida pleiteada, ocorrendo 

risco de dano irreparável se concedida, assim, POSTERGO a análise do 

pedido de antecipação de tutela para após a apresentação da defesa. No 

mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor 

da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003698-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE AUGUSTO DE OLIVEIRA BERREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MENEZES TOPOLANSKY OAB - RJ228445-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: 1003698-10.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: HENRIQUE AUGUSTO DE OLIVEIRA BERREDO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

A parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela de urgência, 

objetivando que a requerida proceda com a exclusão de seu nome dos 

Cadastros Restritivos de Crédito. 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. Quanto ao 

pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há óbice 

para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). In 

casu, analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, 

verifico a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. 

Isto porque, no caso vertente, pelo que consta da exordial e documentos, 

não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal 

medida pleiteada, assim, sem prejuízo de modificação ou alteração 

posterior, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95 e, sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, INDEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA. No mais, CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003805-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Magistrado(s):
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003805-54.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: IZAIAS DUARTE DE SOUZA REU: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS Vistos. Trata-se de 

ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por 

IZAIAS DUARTE DE SOUZA, em face de SANEAR - SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, pleiteando a concessão 

de tutela de urgência para determinar ao requerido que restabeleça o 

fornecimento de água na residência do requerente (UC 149561-5), bem 

como se abstenha de restringir seu nome nos cadastros dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Alega que no mês de novembro de 2019, foi recebeu 

a fatura de fornecimento de água pela requerida no valor de R$ 535,42 e 

R$738,33, valor esse que não corresponde ao consumo real, estando 

muito acima das faturas anteriores, não reconhecendo, assim, os débitos 

que foram gerados. Juntou documentos. DECIDO. 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 

verifica-se que o autor alega que não reconhece o débito cobrado pelas 

faturas impugnadas, que reside somente que sua esposa e trabalham o 

dia todo fora da residência, que não houve o consumo cobrado. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, pelas faturas constando o 

consumo superior à média de gasto da família. Aliás, em se tratando de 

fatura relativa à recuperação de consumo, como relata o reclamante, 

verifica-se que, considerando a situação acima relatada, não é cabível a 

interrupção no fornecimento de água, sendo esse serviço público 

fundamental à população, e a continuidade na prestação é um direito do 

usuário previsto na legislação. Cabe ressaltar que o perigo da demora em 

caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado 

em conta que o fornecimento de água é considerado serviço essencial, 

certo que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, 

assim sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa maiores delongas, 

posto a evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com 

o corte do fornecimento de água à unidade consumidora da parte autora. 

Quanto à restrição dos nomes nos órgãos de restrição ao crédito, o perigo 

da demora se demonstra, pois os efeitos a inclusão gera prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, é 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. Cabe 

ressaltar que, tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra 

e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, 

não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e, em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil, DETERMINO que a parte reclamada RESTABELEÇA o 

fornecimento de água na unidade consumidora da parte reclamante – 

UC/matrícula n. 149561-5, no prazo de 24 horas, bem como deixe de incluir 

o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em relação às faturas 

impugnadas, enquanto estiver sendo discutido o débito em Juízo, ou seja, 

até o final da presente demanda, sob pena dos responsáveis incorrerem 

no cometimento do crime de desobediência. Friso, ainda, que, a ordem 

judicial somente se refere à Unidade Consumidora da matrícula 149561-5, 

e o corte por falta de pagamento das faturas apresentadas na inicial, 

referentes ao mês de novembro/2019. No mais, deixo de designar 

audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 1 dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública de Mato Grosso, que prevê: "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 dias para apresentar defesa. (Aprovado XIII Encontro Cuiabá)" 

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). CITE-SE o requerido para oferecer 

resposta escrita, no prazo de 30 dias. Cientifique o demandado que, não 

sendo contestada a ação, serão considerados revéis e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). 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 EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003627-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GETULIO REZENDE BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003627-08.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOAO GETULIO REZENDE BORGES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2245963-0, bem como de incluir seu NOME/CPF 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Contudo, compulsando detidamente o 

feito, denoto que a parte autora afirma que vem recebendo em sua 

residência faturas de energia, com valores acima do habitual referentes 

aos meses de OUTUBRO/2019 e NOVEMBRO/2019. No entanto, acosta 

nos autos apenas um documento capaz de evidenciar suas alegações, 

qual seja referente ao mês de OUTUBRO/2019. Neste contexto observe a 

inexistência de documentos como fatura anterior ou qualquer justificativa 

capaz de evidenciar que a parte autora encontra-se adimplente com a 

concessionária demandada, ilustrando de forma clara os fatos alegados. 

Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

o requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo 

identificar quais seriam as provas com as quais pretende demonstrar a 

verdade dos fatos, qual seja, anexar fatura referente ao mês de 

NOVEMBRO/2019 (art. 319, inciso VI, do Código de Processo Civil). Após, 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido liminar. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIE CRISTINA FIGUEIREDO ITACARAMBY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001166-63.2020.8.11.0003. 

AUTOR: SUZIE CRISTINA FIGUEIREDO ITACARAMBY REU: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. Cuida-se 

de pedido de reconsideração formulado pela reclamada Unimed 

Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico LTDA, de decisão proferida 

em ID 29381780, a qual deferiu pedido de liminar determinando que a parte 

reclamada se abstenha de realizar o reajuste de 46,28% no valor da 

mensalidade, ficando limitado o ajustamento, até decisão final, ao 

porcentual de 7,54% (sete virgula cinquenta e quatro por cento), bem 

como que se abstenha de inserir o nome da parte reclamante nos Órgãos 

de Proteção ao Crédito e ainda, determinou a manutenção do contrato do 

plano de saúde firmado entre as partes, ficando vedada a suspensão dos 

serviços de assistência médico-hospitalar, até o final da presente 

demanda. Analisando os autos, verifico que ainda não houve alteração da 

situação fática a ponto da não concessão da medida de urgência pleiteada 

pela parte autora, pelo menos nesta fase do processo. Assim, indefiro o 

pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão lançada em ID 

28987246 e tudo que nela consta, pelos seus próprios fundamentos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003042-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RAIMUNDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RODRIGUES DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003042-53.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILVIO RAIMUNDO REQUERIDO: GILBERTO RODRIGUES DE 

PAULA Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como 

mandado, observando-se que a mesma deverá ser instruída com cópia 

dos documentos necessários. Comunique-se ao Juízo deprecante, 

prestando as devidas informações. Após, cumpridas as formalidades 

legais, devolvam-se os autos à Comarca de origem, consignando nossas 

homenagens, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016531-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GERMANO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN CALDAS MARTINS OAB - 358.136.028-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016531-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RICARDO GERMANO MARTINS REPRESENTANTE: RENAN 

CALDAS MARTINS REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA Vistos. A parte autora comparece aos autos, requerendo que seja 

redesignada a audiência de conciliação designada para o dia 03/03/2020, 

tendo em vista que não poderá comparecer à solenidade, pois está em 

viagem de trabalho. Deste modo, a fim de evitar prejuízo as partes e 

viabilizando a observância dos princípios da informalidade, simplicidade e 

economia processual, defiro o requerimento formulado pela parte autora, e 

devolvo o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a 

realização de audiência de conciliação. Consequentemente, cancelo a 

audiência de conciliação designada para o dia 03/03/2020. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, para a realização do ato. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013192-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA BOTELHO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013192-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEBORA APARECIDA BOTELHO DO PRADO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Considerando que o recurso inominado foi interposto tempestivamente, 

aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, 

recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a ocorrência de 

danos ao recorrente, que poderá não conseguir reverter seu direito, em 

caso de procedência do recurso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e 

do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

verifica-se dos autos a juntada das contrarrazões. Sendo assim, 

determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002572-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002572-22.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: CARLITO 

DOS SANTOS LIMA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante 

dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo 

encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de 

Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

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. Havendo penhora de bens/valores 

INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002737-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISCAR CALCADOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA MADALENA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002737-69.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CRISCAR CALCADOS EIRELI - EPP EXECUTADO: MARIA 

MADALENA DE OLIVEIRA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante 

dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo 

encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de 

Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

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. Havendo penhora de bens/valores 

INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003699-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE APARECIDA DERKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DOMINGUES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

MÓVEIS BEM PLANEJADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003699-92.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CATIANE APARECIDA DERKOSKI REQUERIDO: DISTRIBUIDORA 

DOMINGUES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MÓVEIS BEM PLANEJADOS 

Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida proceda com a não inclusão do 

nome da parte autora de todos e quaisquer cadastros restritivos de 

crédito, ou a expedição de oficio diretamente ao órgão SPC/SERASA para 

proceda a exclusão do nome da autora título sob nº 900092, no valor de 

R$ 570,00. Compulsando detidamente o feito, verifico que a requerente 

alega, em síntese, que contratou junto à primeira requerida, os serviços de 

móveis planejados. Aduz também, que procedeu com o adiantamento dos 

valores acordados, quais sejam, R$ 9.000,00 (nove mil reais), via 

transferência bancária, e 10 (dez) folhas de cheques, ao qual fora fixado 

o valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) a cada uma delas. 

Contudo, verifico divergência em relação ao pedido postulado. Na medida 

em que não há nos autos conexão entre os fatos narrados na inicial e o 

pedido formulado em tutela de liminar. Deste modo, a fim de evitar prejuízo 

ás partes, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo elucidar 

os pedidos formulados, com fulcro no artigo 319, inciso IV, do mesmo 

Códex. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003805-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003805-54.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: IZAIAS DUARTE DE SOUZA REU: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS Vistos. Considerando a 

Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, que altera a 

Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências do Primeiro e do 

Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, bem como a 

Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito 

redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003874-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PACHECO DE OLIVEIRA & SOUZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003874-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PACHECO DE 

OLIVEIRA & SOUZA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

ACASSIO MUNIZ 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: 22/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003885-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003885-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RODRIGO DA 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, PRISCILLA PEREZ GOES, MURILO HENRIQUE QUEIROZ 

DE LIMA POLO PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 22/06/2020 Hora: 14:20 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003889-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENER RODRIGUES BATISTA (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. 1003889-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DENER 

RODRIGUES BATISTA 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 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 22/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 6 de março 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: 1003892-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIEGO BERNARDINO 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. 1003892-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE DIEGO 

BERNARDINO 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 vespertino Data: 22/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 6 de março 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: 1003894-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON FERNANDES DE MELO (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. 1003894-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDERSON 

FERNANDES DE MELO 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: 

22/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003895-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR MARTINS 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. 1003895-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IVANIR MARTINS 

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: Conciliação período vespertino Data: 22/06/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003897-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMO FRANK ROSA DE OLIVEIRA (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. 1003897-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAXIMO FRANK 

ROSA DE OLIVEIRA 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: 

Conciliação período matutino Data: 23/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1011988-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDETE DA COSTA GRACHETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES ARCE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA ELETRÔNICA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1011988-48.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 1.576,00 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IVALDETE DA 

COSTA GRACHETE Endereço: RUA ELZA FRANCISCA DOS SANTOS, 86, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-215 POLO PASSIVO: Nome: 

RAFAEL ALVES ARCE Endereço: Av. Goiânia, 248, Em frente Correios, 

JARDIM SANTA MARTA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-970 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 27/01/2020 

Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. RONDONÓPOLIS, 18 de novembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003901-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDLEUSA SANTOS 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. 1003901-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDLEUSA 

SANTOS 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: Conciliação período matutino Data: 

23/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003902-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILDES ALVES 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. 1003902-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARENILDES 

ALVES 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: 23/06/2020 Hora: 08:35 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 6 de março 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: 1003909-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003909-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO MARCOS 

DA SILVA 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 matutino Data: 23/06/2020 Hora: 09:05 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003910-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

SEFAZ MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003910-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADENIR MARIA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON CORREA DA SILVA 

POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO -DETRAN 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: 23/06/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003911-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA 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. 1003911-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIANA DA 

COSTA 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: 23/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 6 de março 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: 1003912-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BRAGA 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. 1003912-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEUZA BRAGA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 23/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, Fórum 
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Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 6 de março 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: 1003915-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CAMARGO MOREIRA (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. 1003915-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAQUEL 

CAMARGO MOREIRA 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: 

24/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003916-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003916-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIANE BORGES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, 

JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS CAMPOS 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: 23/06/2020 Hora: 09:35 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 6 de março 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: 1003917-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR OLIVEIRA BARROSO (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. 1003917-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VILMAR 

OLIVEIRA BARROSO 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: 24/06/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 6 de março 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: 1003920-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RIBEIRO LOPES (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. 1003920-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TATIANE RIBEIRO 

LOPES 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: Conciliação período matutino 

Data: 24/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 6 de março 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: 1003921-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003921-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIANE BORGES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, 

JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS CAMPOS 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: 23/06/2020 Hora: 09:50 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003926-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SOYANE MAGALHAES ALMEIDA (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. 1003926-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JESSICA 

SOYANE MAGALHAES ALMEIDA 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: 23/06/2020 Hora: 10:05 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 6 de março 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: 1003930-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1003930-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIAS DA SILVA 

DOMINGOS 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 matutino Data: 23/06/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002535-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELINA VOLSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA GIRARDI OAB - MT20015/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002535-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: WILSON 

FERNANDES DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JESSICA GIRARDI POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte AUTORA acima qualificada, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 23/06/2020 Hora: 13:30, no endereço: 

Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 6 de março 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: 1003934-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAMYS PEDRO 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. 1003934-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WILLAMYS 

PEDRO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 23/06/2020 Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 6 de março 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: 1012951-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. B. (REQUERENTE)

ANDRE RUBENS DE ANICESIO BALDO (REQUERENTE)

LAISA LOUISE REIS RABELO BALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça 

Rondonópolis-Cível / 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Alvará 

Eletrônico n° 593329-3 / 2020 Sexta-feira, 6 de Março de 2020 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2019 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1012951-56.2019.811.0003 

Requerente: LAÍSA LOUISE REIS RABELO Advogado: CYNTHIA THAISE 

SOARES CARVALHO Requerido: AZUL - LINHAS AÉREAS Advogado: 

AZUL - LINHAS AÉREAS Beneficiário: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO Conta Judicial 1600134239366 Valor: R$ 6.311,51 (seis mil e 

trezentos e onze reais e cinquenta e um centavos) Autorizado: CYNTHIA 

THAISE SOARES CARVALHO CPF/CNPJ: 041.368.901-84 Data de 

Emissão: 06/03/2020 Titular Conta CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO 

CPF/CNPJ Titular Conta 041.368.901-84 Banco Agência Conta Tipo Conta 

001 - Banco do Brasil S.A. 2970 1204998 Conta Corrente Forma Liberação 

Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: 

JOSE APARECIDO FERREIRA Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente informativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003938-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIENE SILVA DE SOUZA (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. 1003938-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDIENE SILVA DE 

SOUZA 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: 23/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1015120-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DUARTE DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015120-16.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DUARTE DE FREITAS SOUZA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A, BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Por imperativo cronológico, passo a análise da preliminar 

arguida: I – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA Rejeito a preliminar da defesa no tocante à incompetência deste 

juízo em razão da matéria, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de BANCO PAN S.A, 

onde a parte autora aduz em apertada síntese, que vem sofrendo 

descontos indevidos em seu benefício beneficiário por ordem da empresa 
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reclamada. Sustenta que jamais manteve qualquer relação jurídica com 

esta, pugnando ao final pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. 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. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de 

cédula de crédito bancário com todos os dados da reclamante e 

devidamente rubricado, bem como diversos extratos de pagamento 

bancários, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, 

a parte assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, não há 

que se falar em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTE os 

danos morais. REVOGO a tutela de urgência concedida a id 26557728. 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001547-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DA SILVA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/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))

 

PROCESSO n. 1001547-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: GISLENE DA 

SILVA FRANCISCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEISSIANY 

NADINE CARVALHO CAETANO, LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte AUTORA acima 

qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 23/06/2020 Hora: 14:15, 

no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 6 de 

março 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: 1003940-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SOUZA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003940-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILSON SOUZA 

BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO 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: 23/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1011728-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BISPO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011728-68.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SEBASTIAO BISPO DE SOUSA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando 

que o recurso inominado foi interposto tempestivamente, aliado ao 

preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, recebo-o no 

efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a ocorrência de danos ao 

recorrente, que poderá não conseguir reverter seu direito, em caso de 

procedência do recurso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e do 

parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

verifica-se dos autos que decorreu o prazo para a juntada das 

contrarrazões, sem sua apresentação. Sendo assim, determino a remessa 

dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo. Por fim, defiro a gratuidade de 

justiça nos moldes do art. 98, § 1° do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013868-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE CARRIJO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013868-75.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILENE CARRIJO SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos. 

Considerando que o recurso inominado foi interposto tempestivamente, 

aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, 

recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a ocorrência de 

danos ao recorrente, que poderá não conseguir reverter seu direito, em 

caso de procedência do recurso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e 

do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

verifica-se dos autos a juntada das contrarrazões. Sendo assim, 

determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012372-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PIRES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012372-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TEREZA PIRES CORREA REQUERIDO: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. Considerando que o 

recurso inominado foi interposto tempestivamente, aliado ao 

preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, recebo-o no 

efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a ocorrência de danos ao 

recorrente, que poderá não conseguir reverter seu direito, em caso de 

procedência do recurso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e do 

parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

verifica-se dos autos a juntada das contrarrazões. Sendo assim, 

determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003910-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

SEFAZ MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003910-31.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADENIR MARIA DE JESUS REQUERIDO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN, SEFAZ MATO 

GROSSO Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de 

dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO 

seja o presente feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003947-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003947-58.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE ANTONIO 

MARINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GENIHANY NOGUEIRA 

LOPES AGUIAR 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: 23/06/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1012437-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

H-BUSTER DO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012437-06.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:M. S. DA SILVA 

& CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA DE 

FRANÇA BORGES POLO PASSIVO: H-BUSTER DO BRASIL, INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 23/06/2020 

Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1012177-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES ATHAIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LEMES BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1012177-26.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: ROBERTO 

ALVES ATHAIDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ALVES 

ATHAIDE POLO PASSIVO: JOAO BATISTA LEMES BORGES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: (Gabinete) Data: 25/03/2020 Hora: 08:00, no endereço: 

Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 6 de março 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: 1003958-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROSA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003958-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDO 

ROSA GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 23/06/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 6 de março 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: 1003967-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003967-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:AGNALDO 
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RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS 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: 23/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 6 de março 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: 1003990-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003990-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDRE RIBEIRO 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS 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: 

23/06/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1004000-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004000-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDRE RIBEIRO 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 24/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 6 de março 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: 1004004-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004004-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDRE RIBEIRO 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS 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: 24/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1004014-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004014-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUZIA NERY 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, 

JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS CAMPOS POLO 

PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

24/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1004018-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANUBIA RIBEIRO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004018-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VANUBIA 

RIBEIRO NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS 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: 24/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 6 de março 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: 1012082-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIOMAR TORRES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE E COMERCIAL FORTUVAN LTDA (REQUERIDO)

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça 

Rondonópolis-Cível / 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Alvará 

Eletrônico n° 593683-7 / 2020 Sexta-feira, 6 de Março de 2020 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2019 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1012082-93.2019.811.0003 

Requerente: RIOMAR TORRES LOPES Advogado: MARCELO ANDRIGO 

BAIA EDUARDO Requerido: TRANSPORTE E COMERCIAL FORTUVAN 
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LTDA Beneficiário: LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA LOPES Conta Judicial 

2000115870563 Valor: R$ 4.551,36 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e 

um reais e trinta e seis centavos) Autorizado: LAUDINA MAXIMA DE 

ALMEIDA LOPES CPF/CNPJ: 551.062.001-30 Data de Emissão: 06/03/2020 

Titular Conta LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA LOPES CPF/CNPJ Titular 

Conta 551.062.001-30 Banco Agência Conta Tipo Conta 104 - Caixa 

Econômica Federal 0614 1125982 Conta Poupança Forma Liberação 

D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: MARCO 

AURELIO BENEVENUTO KROMBERG Status: Solicitado Mensagem: 

Aguardando Assinatura Este documento é somente informativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004025-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEDLEY CASTRO REIS 03132053104 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES OAB - MT16540 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DE OLIVEIRA ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1004025-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HEDLEY 

CASTRO REIS 03132053104 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES POLO PASSIVO: A. DE OLIVEIRA 

ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

24/06/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1004026-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GARCIA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004026-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GARCIA 

TRANSPORTES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISIANE 

MORAES PORTELA POLO PASSIVO: LOCALIZA RENT A CAR SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 24/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 6 de março 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: 1004028-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

WILSON MIKUSKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT23561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI (REU)

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1004028-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEY JOSE 

DOS SANTOS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCELIA 

SILVA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: SOLIMOES TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 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: 

24/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1004029-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LETICIA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1004029-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNA LETICIA 

GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIRIATO BISPO SEABRA, 

LUCINEY DE MELO QUEIROZ 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: 24/06/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 6 de março 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: 1003677-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA AGUIAR CAMACHO AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003677-34.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARINA AGUIAR CAMACHO AMANCIO REQUERIDO: OI S/A 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 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 dos referidos 

débitos, foram sanados no dia 19 de Fevereiro de 2020. Ocorre que após 

a quitação da dívida, a requerida não excluiu o nome da reclamada dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, bem como os comprovantes de 

pagamento dos referidos débitos. 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 
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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 

aos débitos objeto desta ação, no valor de R$ 95,31 (noventa e cinco 

reais e trinta e um centavos), referente ao contrato de nº 

0000005049680251, 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003712-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de 

energia elétrica em sua UC 6/2046561-3. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a 

grande diferença do consumo passado da requerente, haja vista que se 

trata de fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante 

dos tais débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pela foto do padrão cortado juntada nos autos. Cabe ressaltar 

que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência 

é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica 

é considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder 

a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na UC 

6/2046561-3, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tão somente 

quanto às faturas nos valores de R$ 959,40 (novecentos e cinquenta e 

nove reais e quarenta centavos) e R$ 53,68 (cinquenta e três reais e 

sessenta e oito centavos), ambas com vencimento em 30/01/2020, 

referentes à recuperação de consumo, até o final da presente demanda, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003794-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ULLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003794-25.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: REGINALDO ULLE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento energia elétrica em 

sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/714457-9. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante alega que desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se 

referem à recuperação de consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a 

reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender 

o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostadas aos autos, inclusive, pela carta ao cliente 

anexada a peça vestibular. Cabe ressaltar que o perigo da demora em 

caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado 

em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço 

essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, 

justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. Dispensa 

maiores delongas, posto a evidência de risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da autora. Ademais disso, conceder a 

tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/714457-9, tão 

somente com relação aos débitos objeto desta ação, nos valores de R$ 

984,27 (novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e R$ 

205,20 (duzentos e cinco reais e vinte centavos), ambas com vencimento 
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em 20/09/2019, referentes à recuperação de consumo, enquanto estiver 

sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003694-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEY DE LOURDES KRASNIEVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003694-70.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSENEY DE LOURDES KRASNIEVICZ REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

objetivando que a requerida exclua o NOME/CPF da requerente junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Juntou documentos. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que a reclamante desconhece o consumo de 

energia faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja 

vista que se refere à fatura de recuperação de consumo. Ocorre que 

diante do tal débito, a reclamada incluiu o NOME/CPF da requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais, inclusive, pela certidão de 

protesto anexada à peça vestibular. Outrossim, vale lembrar que os 

efeitos da inclusão 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. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a 

RETIRADA DO NOME da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito (SPC/SERASA), enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se 

refere à UC 6/696747-5, por falta de pagamento das faturas nos valores 

de R$ 3.003,54 (três mil e três reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 

533,46 (quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos). 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003697-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO JULIAN MASSIGNAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003697-25.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CASSIO JULIAN MASSIGNAN REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de incluir seu NOME/CPF nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/969285-6. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, haja vista que se referem à recuperação de 

consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a reclamada vem ameaçando 

a parte reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora, bem como de incluir seu NOME/CPF 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Igualmente, a verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostadas aos autos, 

inclusive, pela fatura contestada. Cabe ressaltar que o perigo da demora 

em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se 

levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 

Igualmente, em relação ao pedido de abstenção de inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito, denoto que também merece 

ser deferido, uma vez que os efeitos do protesto geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte queira celebrar, sendo cediço que 

isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos 

de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, 

mister frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a 

honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante 

a sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Por fim, importante registrar que conceder a 

tutela provisória nos casos narrados acima, não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 
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ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada se ABSTENHA DE SUSPENDER o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora (UC 

6/969285-6), caso já o tenha feito, que restabeleça no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, bem como SE ABSTENHA de inserir o nome deste nos 

órgãos de proteção ao crédito, enquanto perdurar a lide, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial 

somente se refere à UC 6/969285-6 e a fatura no valor de R$ 2.830,09 

(dois mil oitocentos e trinta reais e nove centavos) com vencimento em 

30/06/2018. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO OAB - MT26038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002048-25.2020.8.11.0003. 

AUTOR: OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC 

nº 6/2723484-8. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante alega que desconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, levando em 

conta a grande diferença do consumo passado da requerente. Ocorre que 

diante de tais débitos, a reclamada vem ameaçando a parte 

reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia elétrica 

em sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostadas aos autos, inclusive, 

pela carta ao cliente anexada a peça vestibular. Cabe ressaltar que o 

perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à unidade consumidora da autora. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2723484-8, tão 

somente com relação aos débitos objeto desta ação, nos valores de R$ 

476,54 (quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro 

centavos), com vencimento em 16/10/2019, R$ 497,66 (quatrocentos e 

noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 

25/11/2019, R$ 484,95 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e 

cinco centavos), com vencimento em 24/12/2019 e R$ 428,50 

(quatrocentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), com vencimento 

em 23/01/2020, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SOUZA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003940-66.2020.8.11.0003. 

AUTOR: GILSON SOUZA BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/2195848-3. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande 

diferença do consumo passado da requerente, haja vista que se trata de 

fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante dos tais 

débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela foto 

do padrão cortado juntada nos autos. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois 

se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 

Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder 

a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 
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Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na UC 

6/2195848-3, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tão somente 

quanto às faturas nos valores de R$ 384,29 (trezentos e oitenta e quatro 

reais e vinte e nove centavos) e R$ 540,90 (quinhentos e quarenta reais e 

noventa centavos), ambas com vencimento em 30/01/2020, referentes à 

recuperação de consumo, até o final da presente demanda, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003459-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEGUNDA IGREJA BATISTA DE RONDONOPOLIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN LOPES BEZERRA OAB - MS16576 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003459-06.2020.8.11.0003. 

AUTOR: SEGUNDA IGREJA BATISTA DE RONDONOPOLIS REU: CIELO S.A. 

Vistos. Relatório dispensado por força do disposto no Art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação que promove SEGUNDA 

IGREJA BATISTA DE RONDONOPOLIS em desfavor de CIELO S.A. Nos 

sistema dos Juizados Especiais, as pessoas jurídicas que podem ser 

parte se restringem àquelas listadas no § 1º do Art. 8º da Lei 9.099/95, in 

verbis: "Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta 

Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o 

Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas; II - as microempresas, assim definidas pela Lei no 9.841, de 5 de 

outubro de 1999; III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 

de março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, 

nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001." 

Nesse contexto, não há como permitir o prosseguimento da reclamação 

em epígrafe em face da impossibilidade legal da autora qualificada como 

pessoa jurídica, porém com natureza jurídica de associação ou sociedade 

civil, figurar como parte nos Juizados Especiais, porquanto tal situação 

encontra impedimento no dispositivo retrocitado. A propósito: Ementa 

“RECURSO INOMINADO - IGREJA - DIREITO PRIVADO CONSTITUIDA EM 

ASSOCIAÇÃO - ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU 

FILOSÓFICAS - IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

RECONHECIDA DE OFÍCIO - IMPEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 8º E 

ARTIGO 51, INCIVO IV, LEI 9.099/95 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO. As associações ou sociedades 

de natureza civil, como no caso as Igrejas, por serem, pessoa jurídica de 

direito privado, constituída em associação, não podem demandar no 

Juizado Especial.” Extingue-se o feito os casos previstos em lei, quando 

sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei (Lei nº 

9.099/95, art. 51, inciso IV).” (TJMT - Recurso Inominado nº.: 

0033646-59.2016.811.0001, Turma Recursal Única, Turmas Recursais, 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 07/04/2017).” 

Ementa “Poder Judiciário Estado do Rio de Janeiro 1ª Turma Recursal Cível 

RECURSO INOMINADO nº 80989-15.2016.8.19.0038 Relator: Dr. Eduardo 

José da Silva Barbosa V O T O DEFEITO DO SERVIÇO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IGREJA. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO 

ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A parte autora é uma Igreja, não tendo 

comprovado se enquadrar entre aquelas pessoas autorizadas a 

demandar no Juizado Especial Cível, descritas no art. 8º, § 1º, da Lei nº 

9.099 /95. Questão de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício 

por esta E. Turma Recursal. Isto posto, VOTO no sentido de se conhecer o 

recurso e JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

na forma do artigo 51, inciso II, da lei 9.099/95. Rio de janeiro, 6 de abril de 

2017. Eduardo José da Silva Barbosa Juiz de Direito Relator.” (TJ-RJ – RI: 

00809891520168190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU II JUI ESP CIV, 

Relator: EDUARDO JOSÉ DA SILVA BARBOSA, Data de Julgamento: 

25/04/2017, CAPITAL 1ª TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de 

Publicação: 27/04/2017)." Ementa “COBRANÇA. SOCIEDADE DE 

NATUREZA CIVIL. IGREJA. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO 

ESPECIAL. As associações ou sociedades de natureza civil, como no 

caso as Igrejas, por serem pessoas jurídicas, mas não se enquadrarem na 

condição de microempresas ou empresas de pequeno porte, não podem 

demandar no Juizado Especial. Inteligência do art. 8º, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Extinção do processo sem julgamento do mérito. (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71001459304, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 

31/10/2007).” A presente decisão não impede que a parte autora exercite 

sua pretensão socorrendo-se das vias ordinárias. Isto posto, com amparo 

no artigo 8º da Lei 9.099/95, reconheço, de ofício, a incompetência em 

razão da pessoa e, com fundamento no artigo 51, IV, do mesmo diploma 

normativo, declaro extinto, sem resolução do mérito, o presente feito. 

Cancele-se a audiência designada nos autos. Transitada em julgado, 

intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016451-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GREGORIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016451-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAFAEL GREGORIO FERREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Dispensado o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na 

audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. 

Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a 

parte autora não compareceu à audiência e não apresentou justificativa 

até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. 

Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa do não 

comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 
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com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003593-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003593-33.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Dispenso o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por João Rômulo Fagundes de Freitas em face de 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A. Por primeiro, 

importante consignar que autor afirma em sua peça vestibular que no mês 

de janeiro de 2020 foi surpreendido com fatura exorbitante, motivo pelo 

qual requer, em sede liminar, que a requerida se abstenha e suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como 

não inclua seu nome nos cadastros de inadimplentes. No entanto, ao 

analisar os documentos acostados aos autos (janeiro/2020), denoto a 

existência de 08 (oito) faturas em atraso (agosto, outubro e dezembro de 

2018; e, fevereiro, maio, agosto, novembro e dezembro de 2019), todas 

com valores semelhantes aos do que está sendo questionado. Além disso, 

verifico que o autor possui mais 12 (doze) ações nos Juizados Especiais 

desta Comarca, as quais foram distribuídas entre maio de 2019 até a 

presente data, sendo que 08 delas tramitam neste 2º Juizado Especial 

( 8 0 1 3 3 3 4 - 1 2 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 0 3 ;  8 0 1 2 2 1 6 - 9 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 0 3 ; 

8 0 1 0 5 8 3 - 5 2 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 0 3 ;  1 0 0 1 8 9 5 - 8 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ; 

1 0 0 0 2 3 5 - 6 0 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ;  1 0 1 5 2 0 4 - 1 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ; 

1013888-66.2019.8.11.0003; e, 1010537-85.2019.8.11.0003). Registro 

ainda que 07 destes processos que tramitam neste Juizado discutem a 

mesma problemática e 04 deles ainda estão em fase de conhecimento, 

quais sejam: · 1000235-60.2020.8.11.0003 (fatura de dezembro/2019, no 

valor de R$ 1.298,73); · 1015204-17.2019.8.11.0003 (fatura de 

novembro/2019, no valor de R$ 1.467,97); · 1013888-66.2019.8.11.0003 

(fatura de outubro/2019, no valor de R$1.304,91); e, · 

1010537-85.2019.8.11.0003 (fatura de julho/2019, no valor de R$ 993,10). 

Sendo assim, em apreciação aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que no presente caso se apresenta 

imprescindível a realização de prova pericial para solução do litígio, 

considerando que a referida unidade consumidora (UC nº. 6/883956-5) 

vem discutindo em juízo a mesma problemática entre Projudi e PJE, eis que 

possuem idênticas partes e causas de pedir. Portanto, tendo em vista que 

os aludidos processos distribuídos pelo autor versam sobre 

questionamentos envolvendo a mesma unidade consumidora, assinalando 

somente faturas distintas, necessário se faz a produção de prova pericial, 

eis que abordam matéria complexa e incompatível aos procedimentos dos 

Juizados Especiais. Nesse sentido, importante registrar que os Juizados 

Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, 

em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: “O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas(...)”. Aliás, nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1. Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 2. 

Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3. Custas já recolhidas. Cada parte arcara com os 

honorários de seu advogado. TJ-DF – ACJ: 20140410016700 DF 0001670 

– 07.2014.8.07.0004, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de 

Julgamento:21/10/2014, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/10/2014. 

Pág.:226).” Desta feita, nos termos desta decisão e por tudo que consta 

dos autos, bem como se apresentando necessária a realização de prova 

pericial, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de 

demanda de menor complexidade. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 3º c/c artigo 51, II, da 

Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei 

n.º 9.099/95. Após serem cumpridas todas as formalidades de praxe e 

transitado em julgado, remeta-se o feito ao arquivo, procedendo-se as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003757-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELY PEREIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003757-95.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELY PEREIRA XAVIER REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. Trata-se declaratória de inexistência de débitos com reparação por 

danos materiais e morais com pedido de liminar promovida por ELY 

PEREIRA XAVIER em face de BANCO BRADESCO. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que este juízo é prevento para processar e 

julgar esta ação, haja vista que o autor já ingressou no 6° Juizado Especial 

Civil de Cuiabá (1012646-78.2019.8.11.0003) questionando o mesmo 

débito. O processo ainda não transitou em julgado, no entanto foi 

sentenciado condenando o autor em custas, pois a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, sem 

justificativa prévia, assim foi condenado ao pagamento das custas 

processuais, conforme prevê o Enunciado nº 28 do Fonaje. Vejamos a 

última condenação: Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO os reclamantes ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Insta 

salientar, que o autor não recolheu as custas como foi condenado, desta 

forma não há motivos para o recebimento do feito, uma vez que o mesmo 

não transitou em julgado e tampouco houve devido pagamento das custas 

judiciais, sendo, portanto, impedido de propor nova ação, de acordo com o 

que dispõe o artigo 486, § 2º Código de Processo Civil, senão vejamos: 

“Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a 

que a parte proponha de novo a ação. § 2º. A petição inicial, todavia, não 

será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e 

dos honorários de advogado.” Por tudo que consta nos autos, e com 

fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Código de Processo Civil, 

DEIXO DE RECEBER A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO. 

Sem custas, ante o teor do art. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95. Transitado esta 

em julgado e cumpridas as determinações, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016448-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016448-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016477-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016477-31.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na 

audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. 

Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a 

parte autora não compareceu à audiência e não apresentou justificativa 

até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. 

Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa do não 

comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016482-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUZELINA PARENTE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016482-53.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA AUZELINA PARENTE DE PAULA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

A presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016575-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON ALMEIDA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016575-16.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WASHINGTON ALMEIDA ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 
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disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015482-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015482-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Pois bem. Trata-se de reclamação proposta por 

DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI –ME / CASA DE CARNE SAL E BRASA 

representada por sua proprietária DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO –DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, a parte reclamante pleiteia indenização por danos morais decorrentes 

de queda de energia. Mérito. Da análise dos autos verifico que parcial 

razão assiste à Reclamante, uma vez que a Reclamada não impugnou os 

números de protocolos de atendimento apresentados, nem mesmo trouxe 

aos autos os áudios de suas gravações, a fim de desconstituir as 

alegações da parte autora. Portanto a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica no estabelecimento da parte Reclamante por mais de 08:00 

horas sem qualquer justificativa para tal ocorrência, é fato incontroverso 

nos autos. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativa a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados. Quanto 

ao dano material, os documentos acostados pela reclamante não 

satisfazem as exigências para o deferimento, a exemplo, faltou laudo 

técnico confirmando a perda/impropriedade dos produtos, descrição da 

quantidade dos produtos que foram descartados, haja vista que a 

reclamante requer o total das notas, e, certo é, que com base nas datas 

de emissão das notas fiscais, tais produto foram vendidos no decorrer da 

semana, assim, diante da imprecisão dos documentos, bem como da 

ausência daqueles considerados essenciais, indefiro o pedido, ressalto 

que o dano material não pode ser presumido, deve ser provado. Quanto 

aos lucros cessantes, acolho o pedido, sendo estes referentes aos 

valores que a parte autora deixou de vender através de cartão de 

crédito/débito durante o período em que permaneceu sem energia, 

totalizando a importância de R$ 3.847,04(três mil, oitocentos e quarenta e 

sete reais e quatro centavos). Por fim, no caso concreto, o fato por si só, 

configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de 

sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o 

valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. No que tange ao dano 

moral, tenho que este não prospera, em que pese, a Súmula N. 227/STJ 

preceituar que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação é 

restrita às hipóteses em que ocorra ferimento à honra objetiva da 

entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu 

conceito social abalado pelo ato ilícito, o que não restou demostrados no 

presente caso. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer 

o fato descrito na petição inicial como má prestação de serviço; b) 

indeferir o pedido de indenização por danos materiais; c) condenar a 

Reclamada a pagar o valor de R$ 3.847,04(três mil, oitocentos e quarenta 

e sete reais e quatro centavos), a título de lucro cessantes, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) a.m. a contar da citação, e correção monetária 

(INPC), a partir do evento danoso; e, d) indeferir o pedido de indenização 

por danos morais, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-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. Isabel Cristina M. da Paixão 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002837-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIRTO FERREIRA DA SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002837-24.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), efetuando o recolhimento das custas judiciais e juntando o 

respectivo comprovante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 06 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000130-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. L. D. O. (REQUERENTE)

M. M. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. S. D. (REQUERIDO)

L. L. D. O. (REQUERIDO)
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Processo n.º 1000130-83.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 06.04.2020, às 16h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se o 

requerente e seu procurador, bem como o representante do Ministério 

Público. 5. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. 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. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 8. Postergo a análise da medida de urgência 

arvorada na exordial à contestação e a realização do estudo psicossocial. 

9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

02 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003695-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

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

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003695-55.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), efetuando o recolhimento das custas judiciais e juntando o 

respectivo comprovante, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 06 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007823-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. F. (REQUERENTE)

M. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007823-89.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e retirar a 

Certidão de Nascimento retificada. Rondonópolis/MT, 6 de março de 2020. 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716858 Nr: 12263-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT, RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - 

OAB:OAB/MT 19352-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 fixando também a comissão residual em 2,5% do valor da avalição em 

caso de remissão ou transação entre as partes, sendo que caberá ao 

leiloeiro controlar a integralização do pagamento, bem como a prestação 

de contas, nos termos do art. 884, do CPC, fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para efetivação do leilão que terá como valor mínimo o estabelecido 

em avaliação judicial a ser realizada, ficando desde já consignado que o 

valor da comissão do leiloeiro somente poderá ser levantado por ele após 

a conclusão de seu trabalho.8. Serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação, conforme dicção do art. 895, do Código de 

Ritos, sendo que o pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as 

propostas de pagamento parcelado, sendo que caberá ao leiloeiro 

controlar a integralização do pagamento.9. O lance mínimo no leilão de 

imóveis em quaisquer das datas será de 50% da avaliação (art. 891, do 

CPC).10. Por fim, assevere-se que inicialmente deverá o leiloeiro priorizar 

leilão judicial, podendo, simultaneamente realizar o ato presencial e 

eletronicamente, utilizando-se de sua praxe habitual e, inclusive, de seu 

próprio sítio eletrônico, observando as cautelas e disposições do Código 

de Processo Civil.11. Em seguida, caso reste infrutífero o leilão, fica, 

desde já, autorizada a venda direta do bem descrito nos autos, devendo 

esta se dar também pelo leiloeiro designado, no prazo de 90 (noventa) 

dias, nas mesmas condições de aquisição já fixadas pelo juízo.12. Se 

também inexitosa a venda direta do bem, havendo propostas de compra 

em valores inferiores aos balizados, estas serão submetidas ao juízo para 

a p r e c i a ç ã o . 1 3 .  I n t i m e - s e . 1 4 .  E x p e ç a - s e  o 

necessár io .Cumpra-se .Rondonópo l i s /MT,  05  de  março  de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 727884 Nr: 8724-50.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDOB, JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/O, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT/5009, OTACILIO PERON - OAB:3684

 8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.9. No mais, se necessário, determino que seja dado baixa às 

eventuais constrições ao patrimônio do executado, que por este processo 

tenham ocorrido.10. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça.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, 04 de março de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 799021 Nr: 13921-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPDS, LPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 Processo n.º 13921-15.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 106, pelo que determino a intimação da 
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parte exequente, pessoalmente, e seu procurador, via DJe, para que 

cumpra integralmente a decisão de fl. 103, anverso e verso, 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, 04 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 429319 Nr: 11376-79.2009.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECCB, EPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 Processo n.º 11376-79.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a manifesta inadimplência da pensão alimentícia devida à parte 

exequente, defiro o pleito de fls. 226/227, anverso e verso, pelo que 

decreto a prisão civil do executado MAGNO REIS BARRETOS (qualificado 

nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de Ritos, por 30 (trinta) 

dias ou até que salde sua dívida, devendo ser abatido o valor constante 

no mandado de prisão de fl. 134, diante da impossibilidade do decreto 

prisional com fundamento nas mesmas parcelas que ensejaram a prisão já 

cumprida. Saliente-se ao executado que o cumprimento da pena não o 

exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas, devendo ser 

expedido o competente mandado de prisão.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715377 Nr: 10651-85.2012.811.0003

 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: SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:OAB/MT 14.537, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o presente feito intimando a inventariante e herdeiros para 

manifestarem acerca do esboço de partilha, em quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 439288 Nr: 7955-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVBDS, DDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7955-47.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor do ofício de fl. 152, determino que seja novamente oficiado à 

Caixa Econômica Federal para que, no prazo de máximo de 15 (quinze) 

dias, proceda com transferência dos valores bloqueados a título de FGTS, 

sob pena de caracterização de crime de desobediência (art. 330, CP), 

salientando que os valores foram bloqueados para o pagamento do débito 

alimentar do executado discutido nestes autos, devendo o ofício ser 

instruído com cópia desta decisão.

2. Ademais, a jurisprudência é uníssona quanto à possibilidade de penhora 

e levantamento dos valores oriundos do FGTS da parte executada em 

ação judicial de execução de alimentos. Vejamos:

“EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DO FGTS. CABIMENTO. 

Tratando-se de execução de dívida de alimentos, é possível a penhora do 

saldo existente em conta do FGTS do executado, quando ele não possui 

bens passíveis de penhora. Recurso desprovido.” (Apelação Cível Nº 

70076389253, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 25.04.2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

PENHORA DO FGTS. CABIMENTO. Tratando-se de execução de dívida de 

alimentos, é possível a penhora do saldo existente em conta do FGTS do 

executado, quando ele não possui bens passíveis de penhora. RECURSO 

PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70079832507, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 19.12.2018).

3. Após, abra-se vista dos autos às partes e ao representante do 

Ministério Público, para que requeiram o que de direito, no prazo legal.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 451974 Nr: 7153-15.2011.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFI, RFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, Welder Felizarti Lopes - OAB:25390/O

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

 Processo n.º 7153-15.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 134/136, para que seja oficiado à Caixa Econômica 

Federal a fim de que informe ao juízo acerca da existência de saldo de 

FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Ademais, antes de deliberar quanto ao pedido de penhora do imóvel (fls. 

99/101 e 134/136), intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, carreie aos autos cópia da matrícula atualizada do referido 

bem, a fim de comprovar a sua propriedade, nos termos do art. 1.227, do 

Código Civil.

 3. Após, abra-se vista dos autos às partes para que, no prazo legal, se 

manifestem e, em seguida, venham-me conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 703377 Nr: 11355-35.2011.811.0003

 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: RADSN, HMN, BDB, NNMNA, GAN, NAN, LFDSN, NAN, 

GAN, RMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, ANDERSON LUIZ RASIA - OAB:17595/O, JEOVA 

MOREIRA DE OLIVEIRA - OAB:1128.670-n, MARCO TÚLIO BOSQUE - 

OAB:132.659-N/MG, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT, RODRIGO TREMARIN - OAB:25487, 

TAILISE CONCEIÇÃO DA SILVA SCHEFFER - OAB:76.794, VALDIR 
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SEGANFREDO - OAB:3501-B, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A, VANDERLEY CHILANTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11355-35.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Analisando os autos com vagar, verifica-se que a inventariante, às fls. 

1.274/1.279, formula vários questionamentos e diversos pedidos a 

respeito da autenticidade do contrato de doação de fls. 1.200/1.202 e do 

contrato de comodato de fls. 818/820. Porém, nota-se que a inventariante, 

no bojo do Incidente de Falsidade n.º 1290-63.2020.811.0003, que tramita 

em apenso aos presentes autos, traz os mesmos questionamentos e 

pedidos.

 2. Assim, a fim de evitar o tumulto processual desnecessário e o atraso 

da marcha processual deste inventário, indefiro os pleitos formulados às 

fls. 1.274/1.279, de modo que todo e qualquer pleito que diga respeito ao 

contrato de doação de fls. 1.200/1.202 e o contrato de comodato de fls. 

818/820 sejam formulados e apreciados no incidente de falsidade em 

apenso.

3. Por outro lado, infere-se que, até a presente data, não houve respostas 

dos juízos deprecados acerca do cumprimento das missivas de fls. 

1.212/1.213, assim, oficie-se os juízos deprecados para que informe 

quanto ao cumprimento das missivas de fls. 1.212/1.213.

4. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

5. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 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

 Processo n.º 14168-64.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que a segunda exequente 

atingiu a maioridade. Sendo assim, determino a sua intimação para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize o polo ativo, nos termos do art. 319, 

inciso II, do Código de Processo Civil, bem como a representação 

processual, possibilitando o regular andamento processual.

2. Ademais, sem prejuízo do acima determinado, verifica-se que a parte 

exequente, às fls. 157/158, pleiteou medidas diversas deste rito, por meio 

do requerimento de bloqueio online, que é medida expropriatória 

incompatível com o rito pelo qual o feito está tramitando (art. 528, §3º, do 

CPC).

 3. Assim, determino a intimação da parte exequente para que, no mesmo 

prazo acima concedido, se manifeste quanto à alteração do rito, passando 

a presente executio do rito da prisão (art. 528, §3º, do CPC) para o da 

expropriação de bens (arts. 513 e 528, §8º, ambos do Código de Ritos), 

bem como carreando aos autos memória de cálculo atualizada.

4. Saliente-se à parte exequente que, conforme expressa disposição legal 

do art. 528, §8º, do Código de Ritos, optando pela conversão para o rito 

expropriatório não será admitido o pedido de prisão, uma vez que o próprio 

legislador ordinário optou pela divisão dos ritos executivos.

 5. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Empós, venham-me conclusos para deliberação.

 7. Intime-se

8. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761377 Nr: 14164-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA VIEIRA ALVES DIB, SUMAIA EL CHAMA DIB, 

BADIH AHMAD DIB NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ACRAM BADIH DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com finalidade de intimar os herdeiros para 

manifestarem sobre petição e documentos de fls. 379/452, em dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278282 Nr: 2032-55.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA FERREIRA BORGES, GABRIEL BRUNO 

BORGES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS

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

OAB:6370, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT Nº 7245, Leandro Amorim 

Da Costa - OAB:23.486, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:

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

impulsiono os autos com finalidade de intimar advogado Dr. FILIPE 

MARCHIORI DE OLIVEIRA

, 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 

Civi

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382286 Nr: 10513-31.2006.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, ALLAN VIEIRA ROCHA - OAB:10027-E, 

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 6.541, VIRMONDES APRIGIO 

DA SILVA - OAB:MT/10.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através do patrono, 

para manifestar acerca dos ofício de fls. 158, em cinco dias, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788870 Nr: 9758-89.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEFDS, EHDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9758-89.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 87, devendo ser procedida nova tentativa de 

penhora do veículo localizado à fl. 81 no endereço indicado no referido 

petitório, ficando desde já nomeada como depositária fiel do veículo a 

exequente, nos termos do art. 840, §1º, CPC.

 2. Após, abra-se vista às partes e, em seguida, ao representante do 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal.

3. Empós, venham-me conclusos.

4. Intime-se
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5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790047 Nr: 10248-14.2015.811.0003

 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: DIVINA LOPES DA SILVA, VALERIA DE FATIMA 

PEREIRA, BRUNO LOPES DA SILVA BARROS, JOSE JUNIOR PEREIRA 

BARROS, ALEXANDRE PEREIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA OLIVEIRA SILVA - 

OAB:27290/O, Nalva Milta de Souza Barros Melo - OAB:15898/0, 

ZOROASTRO RIBEIRO CASTRO FILHO - OAB:15214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito, intimando a inventariante, para manifestar sobre a certidão de fl. 93, 

indicando o novo endereço do herdeiro José Junior Perreira Barros, no 

prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 943952 Nr: 1290-63.2020.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNMNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT 3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1290-63.2020.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial (art. 321, do CPC), efetuando o recolhimento das custas judiciais e 

juntando o respectivo comprovante, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC).

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002700-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANA TUNES PARREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL DOMINGOS DO NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIO ARAUJO DA SILVA OAB - MT25493/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002700-76.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

de Cumprimento de Sentença de Alimentos afora por K.T.N., representada 

por sua genitora, Sr.ª Franciana Tunes Parreira, na qual a parte exequente 

postula a cobrança dos meses em atraso, quais sejam janeiro, fevereiro e 

março de 2019, que totalizam R$ 13.836,57 (treze mil, oitocentos e trinta e 

seis reais e cinquenta e sete centavos). 2. A obrigação do requerido é 

oriunda de um acordo formulado entre partes junto ao Juízo da Vara Única 

da Comarca de Itiquira/MT, devidamente homologado, no qual ficou 

estabelecido: “Fica pactuado que o genitor pagará à título de alimentos à 

filha menor KAROLINI TUNES DO NASCIMENTO, o valor de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais) mensais, cujo pagamento será efetuado 

pelo recebimento dos aluguéis de dois imóveis de propriedade de ambos 

os cônjuges, uma vez que ainda não houve partilha dos bens da 

sociedade conjugal e ambos os imóveis encontram-se atualmente 

alugados, com data base de pagamento previsto para todo o dia 15 de 

cada mês.” 3. A inicial foi recebida no ID: 18995944. 4. No ID: 20616879, a 

parte exequente requereu a conversão do rito da prisão para o rito 

expropriatório, ocasião em que procedeu com a atualização do débito 

exequendo, que passou a ser de R$ 28.216,24 (vinte e oito mil, duzentos e 

dezesseis reais e vinte e quatro centavos), requerendo a penhora de 

valores oriundos de um contrato de arrendamento feito entre o executado 

e terceiro. 5. Em seguida, no ID: 21143413, o executado requereu 

habilitação nos autos através de advogado constituído, sendo que no ID: 

21281806 apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, anuindo 

com a mudança do rito para o expropriatório. 6. Ainda em sede de 

impugnação, o executado reconheceu como valor incontroverso o 

montante de R$ 12.669,87 (doze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e 

oitenta e sete centavos), alegando excesso de execução do valor 

remanescente, pois teria havido modificação na obrigação anteriormente 

pactuada, em virtude da partilha dos bens do casal, sendo que o imóvel 

residencial de matrícula n.º 1.040, CRI - Itiquira/MT, passou a compor o 

acervo patrimonial exclusivo da representante da menor e o imóvel de 

matrícula n.º 838 – CRI Itiquira/MT, passou a ser de propriedade exclusiva 

do executado, consignando que o valor a ser pago por ele passou a ser 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, já que a representante 

da menor continua a receber o valor correspondente ao aluguel do imóvel 

que ficou sob sua propriedade no montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). 7. Após, no ID: 21605819, a parte exequente se manifestou pela 

mantença do rito da prisão, bem como alegou que a partilha dos bens em 

nada altera o dever alimentar pactuado, devendo, portanto, o executado 

arcar com os alimentos mensais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), ocasião em que procedeu com nova atualização do 

débito exequendo que totalizou R$ 32.775,51 (trinta e dois mil, setecentos 

e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), requerendo a 

decretação da prisão do executado e o protesto do pronunciamento 

judicial. 8. Em seguida, no ID: 24281313, a parte exequente informou que o 

executado depositou o montante de R$ 22.846,59 (vinte e dois mil, 

oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) na conta 

bancária de sua genitora, informando que o valor remanesceste é de R$ 

20.008,73 (vinte mil, oito reais e setenta e três centavos). 9. Tecidas 

essas considerações passo à análise das alegações das partes. 10. 

Primeiramente, em relação ao rito sob o qual prosseguirá a presente 

executio, verifica-se que não houve qualquer alteração até o presente 

momento, apenas manifestação da parte exequente pela mudança (ID: 

20616879), que logo em seguida foi superada por nova manifestação 

requerendo o prosseguimento da execução no rito da prisão (ID: ID: 

21605819). Assim, considerando a última manifestação de vontade da 

exequente, determino o prosseguimento do feito no rito da prisão, já que 

cabe a ela a escolha do rito que melhor atender a satisfação do débito, 

nos moldes legais. 11. Outrossim, analisando os autos com vagar, 

verifica-se que assiste razão ao executado no que tange ao excesso da 

execução, uma vez que, não obstante os imóveis tenham sido partilhados, 

a genitora da exequente continua percebendo as vantagens oriundas do 

imóvel residencial de matrícula n.º 1.040, CRI - Itiquira/MT, em nada 

alterando o acordo firmado entre as partes, de modo que a obrigação do 

requerido persiste tão somente em relação ao imóvel que ficou sob a sua 

propriedade, devendo, portanto, arcar apenas com o valor de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) mensais referente ao aluguel do imóvel, 

sendo que os outros R$ 2.000,00 (dois mil reais) serão pagos com os 

proventos do imóvel que ficou na propriedade da representante da 

exequente, da mesma forma que já vinha sendo feito, tudo nos termos do 

acordo judicial. 12. Assim, diante do exposto, tendo em vista que a parte 

executada depositou o montante de R$ 22.846,59 (vinte e dois mil, 

oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) na conta 

bancária da representante da exequente, determino a remessa dos autos, 

com urgência, ao contador judicial para apuração, de forma discriminada, 

dos valores devidos relativos ao(s): a) 03 (três) meses anteriores à 

propositura da ação, tendo como base o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais); b) os que venceram no curso do processo; e c) 

somatório dos itens anteriores. 13. Com o resultado do cálculo, 

abatendo-se os valores já quitados pelo executado (IDs: 24335955, 

28426743, 28426749 e 28426758), abra-se vista às partes e, em seguida, 

ao representante do Ministério Público para manifestação, no prazo legal. 
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14. Após, venham-me conclusos. 15. Intime-se. 16. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016105-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFFER GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL DOUGLAS DE SOUSA ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO NUNES MATOS OAB - MT12556/O (ADVOGADO(A))

ARMANDO NUNES MATOS JUNIOR OAB - MT20589/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016105-82.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS aforada por JHENIFFER 

GOMES DE OLIVEIRA em face de MICHAEL DOUGLAS DE SOUSA 

ALMEIDA (qualificados na peça vestibular). 2. As partes celebraram 

acordo, conforme termo de audiência carreado aos autos (ID: 28897563). 

3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes 

têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução, pelo que a homologação do acordo é 

medida que se impõe. 5. Tendo em vista que o casamento restou 

comprovado pela certidão juntada ao feito no ID: 27102360 e as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o 

acordo entabulado nos autos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do 

Estatuto Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, do Código Civil, pelo que 

decreto o divórcio postulado por JHENIFFER GOMES DE OLIVEIRA em face 

de MICHAEL DOUGLAS DE SOUSA ALMEIDA (qualificados nos autos), 

deferindo a partilha dos bens nos moldes acordados. 7. Sem condenação 

em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 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, 06 de março 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. 1004582-10.2018.8.11.0003

Valor da causa: R$ 954,00

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58)

 POLO ATIVO: V. L. M. da S

POLO PASSIVO: C. C. da 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 V. L. M. da S 

move em desfavor de C. C. da S. 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 CECILIA 

CANDIDA DA SILVA (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, VERA LUCIA MOURA DA SILVA. 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, 18 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS

1006519-55.2018.8.11.0003.

PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS. 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 Laurentina

Silva do Nascimento contra Rita Muniz da Silva, sendo decretada a 

interdição

desta, conforme 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: "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 RITA MUNIZ DA SILVA (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, LAURENTINA SILVA DO NASCIMENTO. 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, JOÃO BATISTA 

BARBOSA

SANTANA, Analista Judiciário, digitei.

 

 

 

 

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000860-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. U. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1000860-31.2019.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)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 THIAGO 

FERNANDES LOPES, portador do RG nº 27932885 SSP/MT, inscrito no CPF 

n.º 062.578.531-25 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários (Causa da interdição: retardo mental não especificado - 

comprometimento significado do comportamento, requerente vigilância ou 

tratamento) a ser exercida por CLEUZA FERNANDES ULLE, portadora do 

1273502-7 SSP/MT, e inscrita no CPF n.º 667.130.561-72, 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 da parte 

requerida. (...) 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 na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, 

com intervalo de 10 dias. (...)Cumpra-se. Eu, Elisângela de Almeida 

Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 5 de março de 

2020. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016336-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR OAB - MT9556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. T. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. -. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo nº.: 1016336-12.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ação 

negatória de paternidade ajuizada por Lucas Lopes em face de Lucas 

Gabriel Taveira Lopes, menor representado por sua genitora, Sra. Ana 

Maria Taveira, qualificados nos autos. Relatei. Decido. I. Prima facie, 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. II. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. III. Pois bem, a par das 

informações constantes na peça inaugural, efetivei consulta processual 

no sistema PJE nesta data, verificando a existência de ação idêntica 

distribuída perante esta unidade judiciária, tendo a ação sido recebida aos 

13/12/2019. Registre-se que a r. actio, envolvendo as mesmas partes, 

pedidos e causa de pedir, distribuída sob nº. 1016341-34.2019.8.11.0003. 

Destarte, caracterizado in casu o fenômeno processual da litispendência, 

cuja configuração e conceituação estão inseridas no §3º, do art. 337, do 

CPC, in verbis: "Há litispendência quando se repete ação que está em 

curso.". À respeito, já se pronunciou o STJ, com o seguinte julgado: “A 

identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade 

jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito 

jurídico.”(STJ – 1ª Seção, MS 1.163-DF-AgRg, rel. Min. José de Jesus 

Filho, j. 18.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 9.3.92, p. 2.528) (in nota 

nº 21, ao artigo 301, do Código de Processo Civil, de Theotonio Negrão, p. 

390). Assim, considerando a existência de ação idêntica distribuída 

perante esta Segunda Vara de Família e Sucessões desta Comarca resta 

configurada a litispendência, com clareza hialina, cujo conhecimento está 

alicerçado no inciso V, do art. 485, do CPC e, por tratar-se de matéria de 

ordem pública possibilita, inclusive, seu reconhecimento de ofício, 

conforme inteligência do § 5º, do art. 337, do mesmo diploma legal. Diante 

disso, denota-se a presença de vício que impede o regular 

desenvolvimento do feito, comportando indeferimento da petição inicial. 

Nelson Nery Jr., ao discorrer sobre o exame dos requisitos da peça 

inaugural, preleciona: “(...) o deferimento da petição inicial, com a 

determinação da citação do réu, somente deve ocorrer se a exordial 

estiver imune de vícios que a maculem” (Código de Processo Civil 

Comentado, 9ª Ed., RT, p. 481). Ante o exposto, sem maiores delongas, 

INDEFIRO liminarmente a petição inicial feito, com fulcro nos artigos 330, III, 

do Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, à luz do art. 485, I e V, c/c §§ 2º e 3º 

do art. 337, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da justiça deferida. Preclusa a via recursal, arquive-se, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

18 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007896-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES GIRELI OAB - MT24913/O (ADVOGADO(A))

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo 1007896-27.2019.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)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 JOSEFA 

AMARAL DE OLIVEIRA, portadora do RGnº 0776885-9 SSP/MT, inscrita no 

CPF n.º 536.019.711-00 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários (Causa da interdição: Esquizofrenia 

Paranoide) a ser exercida por MARCELO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, 

portador do 19494106 SSP/MT, e inscrito no CPF n.º 004.749.952-40, nos 

moldes do enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá 

prestar contas dos atos de sua gestão, ficando advertido de que 

necessitará de prévia autorização judicial para que contraia obrigações 

em nome da parte requerida. (...) 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 na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. (...)Cumpra-se. Eu, 

Elisângela de Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 6 de março de 2020. Hélio Avelino dos Santos. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007896-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES GIRELI OAB - MT24913/O (ADVOGADO(A))

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007896-27.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Ação de 

Curatela com pedido de tutela antecipada promovida por MARCELO JOSÉ 

DA SILVA JUNIOR em desfavor de sua genitora Sra. JOSEFA AMARAL DE 

OLIVEIRA, sob o fundamento que esta não possui capacidade de 

responder por seus atos, vez que encontra-se acometida de 

Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F-20.0), desde o início de 2006, 

encontrando-se afastada das atividades laborais desde 2009, quando 

houve piora no quadro. Aduz, ainda, que malgrado a requerida 

encontre-se consciente, sua capacidade cognitiva mostra-se 

comprometida, encontrando-se atualmente sob os cuidados do autor e sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 151 de 444



irmã. Postulando, ao fim, pela procedência da ação, com a interdição da 

parte requerida, nomeando-se a parte requerente como curador em 

definitivo. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a 

exordial (ID 21944732), concedeu os benefícios da justiça gratuita, bem 

como deferiu a curatela provisória ao demandante, determinou a 

realização de estudo psicossocial. A parte requerida foi devidamente 

citada, conforme certidão do Sr. Meirinho acostada ao feito no ID 

23084612. Em sede de audiência de entrevista realizada aos 05/09/2019 

(ID 23473371), foi procedida a oitiva da requerida, determinando-se a 

abertura de vista dos autos ao curador especial precedentemente 

nomeado pelo Juízo. Adiante, curador especial apresentou impugnação à 

curatela por negativa geral, conforme petição vertida no ID 23818299. 

Sobreveio aos autos cópia do relatório do estudo psicossocial realizado 

pelo setor competente do Juízo (ID 24634215). Sequencialmente o autor 

apresentou manifestação reiterando as alegações vertidas na exordial (ID 

24684027). Por fim, a douta Representante do Ministério Público reiterou 

parecer pela procedência da ação (ID 27361212). É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE 

CURATELA PROVISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposto 

por MARCELO JOSÉ DA SILVA JUNIOR em face de JOSEFA AMARAL DE 

OLIVEIRA, ambas bem qualificadas nos autos. Pretende a parte autora que 

lhe seja concedido o encargo da curatela de sua mãe Sra. Josefa, 

porquanto a mesma não possui condições de responder por seus atos, 

vez que diagnosticada com Esquizofrenia Paranoide encontrando-se 

atualmente sob os cuidados do autor e sua irmã. Pois bem. O 

procedimento de interdição sofreu intensas transformações com a entrada 

em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no 

princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo 

Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de 

ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada - em uma perspectiva 

constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus 

art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a previsão de 

incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A 

partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado 

(art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei 

apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de 

deficiência, mas destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente 

ao descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Entrementes, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que a requerida não tem condições de 

gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Destarte, considerando a 

entrevista outrora realizada, somado aos detalhados relatórios de 

avaliação psicossocial realizada pela equipe multidisciplinar, vislumbro que 

a enfermidade que acomete o interditando restou suficientemente 

demonstrada, revelando a impossibilidade da mesma de reger sua vida 

civil independente e sem auxílio de terceiros, a qual, por conseguinte, não 

reúne condições para a prática de qualquer ato da vida civil, ausência de 

dialogo ou comunicação, desnecessária realização de perícia técnica com 

o fito de efetuar a avaliação médica da requerida. Assim, não obstante a 

perícia, em princípio, seja imprescindível para o decreto da interdição, há 

de se ponderar que se o requerido apresentou-se visivelmente como 

pessoa incapaz durante o interrogatório, exigir a prova técnica por simples 

exigência formal, seria mergulhar nas lodosas águas do formalismo 

exacerbado. Ademais, não se pode olvidar que o Juiz não está adstrito ao 

laudo pericial, podendo, dispensá-lo sempre que entender que os 

elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu 

convencimento, a teor do que dispõe o artigo 472 do CPC, máxime quando 

sua realização em nada contribuirá para a comprovação da incapacidade 

do interditando, a qual restou demonstrada no curso procedimental, bem 

como através dos documentos encartados à exordial. No mesmo sentido é 

o posicionamento adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. 

NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas 

instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta incapacidade, não 

tem condições de gerir sua vida social, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de provas, inclusive o interrogatório de 

que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA 

em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ 

- Quarta Turma; REsp. nº 253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; 

j. 16/03/2004). Destarte, considerando que a finalidade da perícia médica 

prevista no artigo 1.183 do Código de Processo Civil é demonstrar a 

incapacidade do interditando e esta restou comprovada durante o 

interrogatório, a obrigatoriedade do exame médico pericial há de ser 

mitigada, seja em atenção ao princípio do livre convencimento do juiz, seja 

em face do princípio da instrumentalidade das formas e razoável duração 

do processo, erigida a categoria de direito fundamental (art. 5.º, inciso 

LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda Constitucional n.º 45/2004, razão 

pela qual dispenso a realização da prova pericial. In casu, revela-se 

desnecessária a produção de qualquer outra prova nos autos, 

notadamente oral, posto que despojada de conteúdo técnico, já que, neste 

ponto, nota-se que não foram apontadas, especificamente, falhas quanto 

à realização da prova, como também não houve alegação de suspeição 

dos componentes da equipe interprofissional do juízo. Demais disso, 

impreciso mencionar que o Juiz é o destinatário das provas e a ele 

compete considerar a pertinência e o momento a ser definido a dilação 

probatória, quando julgar necessária para formação do seu 

convencimento, nos termo do art. 370 do CPC. Dito isso e diante das 

impressões colhidas em audiência de entrevista, laudos médicos 

encartados a exordial e relatório subscrito pela equipe multidisciplinar do 

juízo, ressai claro a demonstração de que a requerida é privada de 

discernimento, não possuindo condições de, por si só, gerir sua pessoa e 

praticar atos da vida civil, necessitando, desta forma, de auxilio de 

terceiros. Corroborando com tal assertiva, ilustro a conclusão obtida em 

sede de entrevista realizada pela equipe técnica do Juízo (ID 24634215): 

“apresenta comprometimento nos compromissos sociais, sua interação 

com as atividades cotidianas, obrigando a realizar mudança de rotinas, e 

neste sentido tem contado com a ajuda dos filhos, que se revezam e 

colaboram no bem estar da mesma, e ela necessita da intervenção de 

terceiros que visam o bem estar dela, sendo que os filhos assumiram os 

seus cuidados.” (sic.). Em face desse quadro fático e da manifestação do 

Ministério Público, impõe-se a proteção dos interesses da parte requerida. 

Enfim, claro está que o requerido está sendo bem auxiliada pela parte 

requerente, pessoa de seu vínculo familiar, seu filho não havendo razões 

para alterar tal quadro. Assim, em atenção à dignidade da pessoa humana 
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(artigo 1º, III, da CF/88) e ao melhor interesse da parte requerida, tenho por 

possível o reconhecimento de que ele precisará de auxílio para o exercício 

dos atos da vida civil. 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 JOSEFA AMARAL DE OLIVEIRA, portadora do RGnº 

0776885-9 SSP/MT, inscrita no CPF n.º 536.019.711-00 à curatela restrita 

a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários (Causa da interdição: 

Esquizofrenia Paranoide) a ser exercida por MARCELO JOSÉ DA SILVA 

JUNIOR, portador do 19494106 SSP/MT, e inscrito no CPF n.º 

004.749.952-40, nos moldes do enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código 

Civil, a quem competirá prestar contas dos atos de sua gestão, ficando 

advertido de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da parte requerida. Assim, fica o curador 

cientificado de que deverá prestar contas da administração dos bens e 

valores eventualmente existentes em nome da parte requerida se e 

quando for instado 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 demandado 

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 do curador 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 registrada e averbada a sentença 

junto à respectiva certidão da parte 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. Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 2019. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013053-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1013053-15.2018.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...)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 LEONARDO 

DE SOUZA SILVA, portador do RG n° 2388934 -9 SSP/MT, inscrito no CPF 

n.º 046.037.971 -25 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais 

e previdenciários (Causa da interdição: Epilepsia) a ser exercida por 

ROZANA DE SOUZA SILVA, portadora do 2293036 - 1 SSP/MT, e inscrita 

no CPF n.º 046.086.441-65, 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. (...) 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 na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

(...)Cumpra-se. Eu, Elisângela de Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 6 de março de 2020. Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003099-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS APARECIDO DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENECLEIA APARECIDA BISPO (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003099-71.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, a concessão dos 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita será apreciada depois da 

apresentação do rol de bens a serem inventariados. Demais disso, quando 

da apresentação da Guia de Informação e Apuração do ITCD 

acompanhada da avaliação administrativa dos bens, deverá a 

inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998). II. Nomeio inventariante o requerente Matheus Aparecido da 

Silva, facultando-o a firmar termo de compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias para os fins legais. III. Deverá o inventariante apresentar, juntamente 

com as primeiras declarações, os seguintes documentos: a) certidão 

negativa de débito federal, estadual e municipal em nome da extinta; b) 

qualificação completa dos herdeiros, acaso existam, a fim de possibilitar a 

citação ou a regularização processual em caso de não existir litígio sobre 

o patrimônio inventariado; c) documento hábil a comprovar a propriedade 

de eventuais bens registrados em favor do autora da herança, em caso 

de existência de bens imóveis a matrícula atualizada, conforme preconiza 

o art. 1.227, do Código Civil e, na hipótese de bens imóveis os respectivos 

documento de propriedade; d) certidão negativa de testamento, nos 

moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, em nome da extinta; e e) 

Guia de Informação e Apuração de ITCD devidamente acompanhada da 

avaliação administrativa do acervo patrimonial inventariado, com a 

comprovação do pagamento do tributo ou declaração de isenção do 

mesmo; sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, eis 

que documentos indispensáveis à propositura da presente ação. IV. 

Aportando aos autos os dados necessários e, sobrevindo informação do 

endereço atualizado dos eventuais herdeiros sem a regularização 

processual em favor da advogada peticionante, promova-se a citação 

mediante carta com aviso de recebimento, nos moldes do art. 626, §1º, do 

CPC, ‘vedada a citação por oficial de justiça – porque comprometeria a 

duração razoável do processo’ (STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.088-MG, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/05/2018 – Informativo nº. 626). V. 

Havendo interesse de incapaz, ouça-se o Ministério Público e em seguida, 

a Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores 

que poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se 

expressamente. VI. Por sua vez, havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

impostos estaduais ou declaração de isenção do tributo e esboço de 

partilha final. VII. Por fim, sendo todos os herdeiros maiores e capazes, 

além de não existir litígio sobre o patrimônio inventariado, poderá o 

inventariante optar pela conversão do presente em arrolamento sumário, 

máxime por este possuir rito mais célere que o ora eleito (CPC, art. 630 e 

ss.), caso em que, restará dispensado o atendimento ao item “e)” do 

parágrafo III supra mencionado. Ultimadas as diligências, conclusos. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008451-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (REQUERENTE)

A. G. O. D. S. (REQUERENTE)

SERILO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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Processo nº.: 1008451-44.2019.8.11.0003 Vistos. Trata-se de pedido de 

Alvará formulado por AMANDA GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA, 

devidamente representada pelos guardiões MARIA DAS GRAÇAS 

PEREIRA e SERILO FRANCISCO DE OLIVEIRA, visando promover o 

levantamento de uma cota de consórcio junto ao Consórcio Itaú referente 

ao Grupo número 10489, cota 371 contratado pela genitora Gizeslaine 

Pereira de Oliveira, falecida aos 08/7/2013. Pugna, ainda, pela concessão 

de alvará para fins de levantamento de valores existentes junto à Caixa 

Econômica Federal alusivo ao FGTS/PIS/PASEP de titularidade da 

sucedida. No evento número 24170912 aportou aos autos informações 

prestadas pela Itaú Administradora de Consórcios Ltda Honda dando 

conta da existência de crédito a ser levantado em prol da falecida 

Gizeslaine Pereira de Oliveira. O Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido, com a ressalva de que a os valores deverão ser transferidos 

para conta poupança de titularidade da menor (ID 27517934). Relatei. 

Decido. Sem mais delongas, aproveitando o relatório desta sentença, no 

qual são indicados e mencionados os documentos necessários juntados, 

sobra cristalino que o pedido em apreço merece acolhimento, pois, 

preenchidos estão os requisitos legais. Não se verifica, pelo menos com 

base nos autos, sinais de intuito fraudulento. Ficam ressalvados, de 

qualquer modo, eventuais fraudes, erros, omissões ou melhores direitos 

de terceiros. Os documentos juntados dão conta da contratação do 

consórcio do bem móvel e da extinção contratual pela morte do 

consumidor. De qualquer modo, fica também consignado que o presente 

alvará não significa concessão de direito à parte; apenas traduz 

"autorização" desde que, obviamente, sejam respeitadas as regras legais 

e contratuais entabuladas com terceiros que sequer participam do 

processo. Sobrevindo divergências deverão as partes buscar a via 

judicial autônoma e adequada. Igual posicionamento deve ser adotado com 

relação aos valores a titulo de FGTS/PIS/PASEP, tratando-se de pedido 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, julgo 

procedente o presente alvará judicial, autorizando a autora a levantar a 

integralidade dos valores referentes ao consórcio mencionado nos autos, 

relativo à falecida Gizeslaine Pereira de Oliveira. Autorizo também a autora 

a proceder, junto à Caixa Econômica Federal, ao levantamento integral do 

FGTS/PIS/PASEP, desde que disponível para saque e desde que 

efetivamente de titularidade da pessoa falecida. Por fim, extingo este 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil. A aludida quantia deverá, na linha do parecer 

ministerial, ficar depositada em conta poupança até a data em que esta 

completar 18 anos, quando então poderá requerer o saque, salvo 

autorização judicial para custeio de dispêndio necessário à subsistência e 

educação da menor. Com efeito, a teor do disposto no artigo 1º, §1º da Lei 

6858/801 o patrono subscritor da exordial deverá, sob as penas da lei, 

informar o valor levantado e comprovar que a referida verba devida à 

menor foi efetivamente depositada em caderneta de poupança, no prazo 

de 30 dias, a contar da expedição do alvará. Expeça-se alvará com 

validade de 60 dias. 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. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, pois a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita e não houve litigiosidade. Expeçam-se Alvarás e, aguarde-se a 

prestação de contas, no prazo acima assinalado. Prestadas ou não, com o 

transcurso do prazo, renove-se vista ao Parquet. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. P.I. Rondonópolis/MT, 17 de dezembro de 2019. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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Certifico que decorreu o prazo legal para apresentação da defesa, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

requerida. Assim, IMPULSIONO os autos para proceder à INTIMAÇÃO do 

Escritório Modelo UNIJURIS, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte requerida, 

para fins e prazo do artigo 752, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006441-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1006441-95.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens’ 

ajuizada por LUCIENE A. de S., em desfavor de HAILTON C. de A., ambos 

devidamente qualificados nos autos. Sustenta a autora ter convivido com 

o requerido em regime de união estável no interstício compreendido entre 

1998 até 2015, perdurando por período aproximado de 17 (dezessete) 

anos, advindo da relação o nascimento de um filho, atualmente maior. O 

requerente informa a existência de patrimônio comum a ser amealhado, 

consistente em um imóvel rural oriundo do INCRA, localizado em São José 

do Povo/MT, Lote nº. 56, Gleba Padre João Pessoa, inclusive com 

benfeitorias, pretendendo a divisão igualitária na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada. Vieram os documentos pertinentes. A 

inicial foi recebida no ID 9935347. A requerida foi devidamente citada (ID 

10861559). Tentada a composição amigável a mesma ressaiu infrutífera 

(ID 10947118). A contestação aportou no ID 11667515, impugnando o 

valor da causa e, sustentando a preliminar de carência de interesse 

processual, argumentando, no mérito, a improcedência do pedido de 

partilha diante da prévia disposição amigável dos bens pelo ex-casal, 

cabendo a autora um imóvel urbano e a si a posse do bem rural. 

Subsidiariamente, pugnou pela inclusão do r. imóvel residencial no qual a 

autora habita para fins de partilha. Sobreveio a réplica no ID 11966704, 

postulando pela decretação da revelia da parte contrária, reiterando o 

pedido manejado na exordial. O feito foi saneado no ID 13451418, 

decretando-se a revelia da parte demandada, deixando, contudo, de 

aplicar os efeitos dela decorrentes, afastando-se, também, as preliminares 

ofertadas. Colheu-se a prova oral das testemunhas Rute Francisca 

Gonçalves, João Teodoro e Josimar Rodrigues dos Santos, arrolados pela 

parte autora e Antenor Batista da Silva, Antônio Manoel Soares e 

Francisca Iva Vieira Lima, pelo demandado (ID 14278665), 

constatando-se, todavia, a existência de problemas técnicos nas 

gravações, sendo aproveitado tão somente o áudio da primeira (ID 

19900364). Destarte, o ato foi reproduzido para a oitiva das testemunhas 

remanescentes (ID 22461075). Por fim, a autora apresentou memoriais (ID 

22973548), seguido das argumentações da parte autora (ID 23044237), 

com a reiteração dos pedidos dantes manejados por cada uma das partes. 

Vieram-me os autos conclusos. Relatei o essencial. Decido. Prima facie, 

verifica-se dos autos que a parte requerida ofereceu resposta fora do 

prazo legal, consoante certidão registrada no ID 13089334, sobrevindo a 

decretação da revelia por ocasião do saneamento do feito (ID 13451418). 

Nesse contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, reputo que 

a união estável consubstancia-se em direito indisponível, sendo, portanto, 

inaplicável o efeito previsto no art. 344 do CPC, conforme disposição 

expressa do art. 345, II, do mesmo diploma legal. Pois bem, passo ao 

exame do mérito, uma vez presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação. Trata-se de ‘Ação de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável c/c Partilha de Bens’ ajuizada por LUCIENE A. de S., em 

face de HAILTON C. de A., ambos devidamente qualificados nos autos, 

almejando o reconhecimento da união estável havida entre as partes por 

um período de 17 (dezessete) anos, bem como a partilha dos bens 

amealhados em comum no r. interregno. De início, passo à análise dos 

requisitos necessários à configuração da união estável, bem como à 

delimitação do período de convivência. A existência da união estável 

havida entre as partes é fato incontroverso, não constando-se da 

narrativa lançada pela parte contrária qualquer irresignação quanto ao 
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período de duração anunciado, tampouco a divergência cronológica no 

relacionamento. A título de argumentação, para a constituição de união 

estável, tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil reconhecem 

como entidade familiar a união de pessoas, dispondo acerca da sua 

proteção pelo Estado (CF/88, art. 226, § 3º e CC, art. 1.723). Com efeito, a 

jurisprudência reputa a união estável “configurada na convivência pública, 

contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de 

família (art. 1.723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, 

respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (art. 

1.724, do Código Civil), de modo a permitir aplicação, às relações 

patrimoniais, no que couber, das regras pertinentes ao regime de 

comunhão parcial de bens (art. 1.725, do Código Civil).” (STF - ADPF N. 

132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011). No caso em tela, 

embora extemporânea a defesa apresentada pelo requerido no ID 

11667515, o mesmo quedou-se inerte em rebater a alegada convivência 

diuturna, o que não o fez também no decorrer dos autos, razão pela qual 

não vislumbro óbice ao acolhimento do pleito autoral neste ponto. Demais 

disso, o casal possui um filho em comum, nascido em 31/03/1999, 

conforme certidão de nascimento acostada a inicial (ID 9843058), 

corroborando com as demais provas coligidas no itinerário processual. 

Destarte, há elementos contundentes ao reconhecimento da união estável 

postulada, pelo período compreendido entre 1998 até 2015, porquanto o 

requerido sequer se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do 

CPC) no sentido de trazer aos autos qualquer elemento impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora. Isto é, o demandado não 

apresentou ao juízo qualquer elemento apto a obstar o acolhimento da 

pretensão inaugural no aludido lapso temporal, malgrado devidamente 

assistido no feito por causídico habilitado, não restando a esta Magistrada 

outro caminho decisório. Por oportuno, não obstante a tardia tentativa 

defensiva em rechaçar o lapso da convivência marital reportada nos 

memoriais (ID 14392849), tenho que tal assertiva trata-se de fato isolado e 

disperso das provas coligidas, além de inovadora e extemporânea tese 

processual, que pelo próprio arcabouço probatório não merece 

acolhimento. Destarte, entendo despiciendas maiores considerações 

acerca do tema, eis que ressai como fato incontroverso a existência da 

união estável inicialmente alegada, conforme os fatos deduzidos na 

exordial, inexistindo interesse real e controvérsia instalada pela parte 

contrária, conforme se vislumbra dos fólios processuais. Em sendo assim, 

entendo ter restado cabalmente demonstrada a existência de união 

estável havida entre a requerente e o requerido no período compreendido 

entre 1998 a 2015. No tocante à partilha de bens, importante registrar que 

nos casos como o sub judice, de acordo com a legislação vigente, 

aplicam-se à união estável as regras da comunhão parcial de bens, onde 

há a partilha do patrimônio comum adquirido na constância do casamento 

(CC/2002, art. 1.725 c/c 1.658 e art. 5º da Lei 9.278/96). Nesta senda, a 

demandante postulou pela divisão igualitária do imóvel rural oriundo do 

INCRA, localizado em São José do Povo/MT, Lote nº. 56, na Gleba Padre 

João Pessoa, com suas respectivas benfeitorias. De outro norte, o 

requerido compareceu intempestivamente aos autos, vindicando pela 

improcedência do pedido manejado diante da existência de prévio ajuste 

verbal entre as partes quanto a disposição dos bens, restando acordado 

que o r. sítio seria destinado exclusivamente ao varão e uma residência 

urbana à autora, não havendo mais nada a ser reclamado. A rigor, 

ressalto que à exceção das ações de natureza dúplice, a contestação tem 

como única finalidade o oferecimento de resistência ao pedido da parte 

autora, sendo a reconvenção o instrumento adequado para a parte 

demandada exercer o seu direito de ação, dirigindo pedidos opostos 

àqueles apresentados pela postulante. Deveras, ante a questão de ordem 

pública acima referida e, reportando-me à matéria de defesa, tratando-se 

de temática extemporaneamente lançada aos autos, desprovida, ademais, 

do adequado manejo do pedido reconvencional a que é própria, reputo que 

o pleito franciscano não deva ser conhecido. Com efeito, o ordenamento 

jurídico pátrio estabelece que encerrado o prazo para a prática do ato 

processual, cessa para a parte a faculdade de praticá-lo, salvo por motivo 

de justa causa, o que não se evidenciou in casu, a teor das disposições 

insertas no art. 223 do CPC, devendo a parte cumprir fielmente os prazos 

estipulados pelo Juízo e não da maneira que lhe convir, sob pena de 

preclusão. Outrossim, entendo que a temática ancorada a contestação, no 

que tange a partilha de um imóvel alheio a pretensão exordial, haveria de 

ser manejada pela via reconvencional, em tempo oportuno, disposição 

legal relegada pelo interessado, que sequer deduziu sua irresignação em 

quinzena hábil. Destarte, filio-me ao entendimento de que eventual 

pretensão da parte requerida quanto a partilha de bens estranhos àqueles 

contidos na petição inicial deve ser deduzida mediante reconvenção ou em 

ação própria, na linha do que prescrevem os arts. 335 e 343, do Código de 

Processo Civil. A propósito, in verbis: “AÇÃO DE DIVORCIO. NATUREZA 

DÚPLICE AFASTADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONTESTAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. PARTILHA DE BENS. NÃO ARROLADOS 

NA INICIAL. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. 1. A ação de divórcio não 

possui natureza dúplice; eventual pedido contraposto, que contenha 

pretensão própria, deve ser arguido em reconvenção, que não foi 

apresentada. 2. Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-DF 

20161210042743 – Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, 

Publicado em 11/07/2017). “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. APELO DO RÉU. 

PEDIDO DE PARTILHA DE DÍVIDAS FEITO EM CONTESTAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NÃO 

CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA INDEMONSTRADA. 

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 

No procedimento ordinário, quando a pretensão é formular pedido na 

mesma lide em que é réu, o demandado só poderá fazê-lo mediante 

reconvenção, a não ser que se trate de ação de via dúplice, não sendo 

este o caso dos autos. Para caracterizar litigância de má-fé, indispensável 

é a presença, simultânea, dos elementos do tipo - o objetivo e o subjetivo, 

o primeiro a confundir-se com o próprio dano processual, exigindo prova 

firme do prejuízo derivado da conduta antijurídica do adversário e o 

segundo, ou elemento subjetivo, representado pelo dolo ou culpa grave da 

parte maliciosa, circunstância a exigir prova cabal da parte que a 

sustenta, não sendo permitido aquilatar a ocorrência partindo-se de meras 

presunções.” (TJSC, Apelação Cível n. 2012.053068-9, de Joinville, rel. 

Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 20-09-2012). Apenas para não passar em 

branco, ressalto que o juízo oportunizou as partes avançarem na 

instrução processual, com a colheita de prova oral e apresentação de 

documentos, mormente em respeito ao Princípio do Duplo Grau de 

Jurisdição e da norma disposta no art. 1.013, do CPC. Acrescente-se 

ainda que embora tenham as partes divagado acerca da origem do r. bem 

imóvel urbano, a prova oral, neste jaez, nada acrescentou, constando-se 

depoimentos favoráveis a sustentar as teses das partes que as 

arrolaram, o que não é sucedâneo a debitar ao juízo o ônus de eleger 

indiscriminadamente qual dos depoimentos deva valorar. Nesta linha, 

ressai que a prova oral colhida é incompatível quanto a efetivação ou não 

da precedente partilha, sobretudo em relação ao imóvel urbano alhures 

referido, inexistindo elementos probatórios a evidenciar com clareza 

hialina a repartição dos bens na forma disposta pelo demandado. 

Entrementes, as testemunhas mantiveram-se dissonantes no decorrer da 

atividade probatória, ora indicando que não houve partilha prévia entre as 

partes (testemunhas da autora) e ora aduzindo que a divisão do 

patrimônio foi efetivada após a separação de fato (testemunhas do 

requerido), impossibilitando, assim, que este Juízo aquilate a prova 

testemunhal produzida pelos litigantes. Se não bastasse, ainda que assim 

não se entendesse, consta do ID 14534727 termo de conclusão de obras 

e entrega de unidade habitacional oriunda do Programa Minha Casa Minha 

vida, franqueado a parte autora, datado de 22/03/2016, repousando como 

indiciário de prova a corroborar a ausência de comunicação do patrimônio, 

eis que ausentes maiores informações quanto ao processo de 

cadastramento e contemplação da moradia. Posto isto e por tudo mais que 

dos autos consta, DEIXO de conhecer do pedido de partilha do imóvel 

urbano aventado na peça defensiva. Neste diapasão, adentrando ao 

mérito da disposição patrimonial do imóvel rural suprarreferido, em análise 

da prova oral colhida em juízo, verifico que as declarações são 

indubitavelmente contraditórias, sendo inviável o reconhecimento da tese 

firmada pelo demandado, no sentido de denegar a meação da autora em 

razão de suposta divisão prévia dos bens amealhados em comum. Pois 

bem. Aberta a audiência de instrução, a testemunha arrolada pela parte 

autora, Sra. Rute Francisca Gonçalves, pontuou que o casal manteve 

relacionamento por aproximadamente 17 (dezessete) anos, ratificando os 

períodos indicados na inicial e, no que tange ao patrimônio perseguido, 

aduziu que os litigantes ficaram acampados, ocorrendo a contemplação da 

terra no curso da união estável, lá realizando benfeitorias. Em ato 

subsequente, o depoente Sr. João Teodoro aduziu que as partes foram 

beneficiadas com a propriedade rural nua, edificando uma casa, cerca e 

pasto. Empós, a testemunha Sr. Josimar Rodrigues dos Santos, afirmou 

que no ano de 2000 o casal já estava acampado, advindo a liberação da 

unidade familiar através do INCRA aproximadamente em agosto de 
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2000/2001, recebendo a terra sem qualquer melhoramento, informando, 

ainda, que foi construída uma residência, cerca e pastagem durante o 

relacionamento. Conseguintemente, a testemunha ouvida pela parte 

requerida, Sr. Antenor Manoel Soares, relatou que o casal erigiu uma casa 

na propriedade rural, bem como cerca e pastagem. Por último, a Sra. 

Francisca Iva Vieira Lima ratificou as demais assertivas atinentes ao lote 

rural, corroborando a aquisição conjunta e a edificação de benfeitorias no 

imóvel. Soma-se a isso o espelho da unidade familiar incluso no ID 

9843060, constando-se o nome do ex-casal e a data de 10/08/2000, bem 

como contrato de concessão de uso, sob condição resolutiva em prol de 

ambos, datado de 18/10/2011 (ID 11667517). Em todo caso, a aquisição 

conjunta do aludido imóvel rural é incontroversa pelas partes. Por seu 

turno, não é demasiado relembrar que a jurisprudência admite a 

possibilidade de partilha de direitos sobre bem decorrente de contrato de 

concessão celebrado com o INCRA, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - 

DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO - PARTILHA DE BEM - CASAL 

BENEFICIÁRIO DE PARCELA DE ASSENTAMENTO RURAL ADQUIRIDO NA 

CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - INCRA - PROIBIÇÃO AO 

FRACIONAMENTO - PARTILHA DEFERIDA - DIREITO À MEAÇÃO. Não se 

configura o cerceamento de defesa se as provas requeridas - 

testemunhal e pericial - se mostram desnecessárias ou inúteis para 

instrução do feito, quando já consta dos autos documento comprobatório 

da data de aquisição do bem imóvel, que pretende seja partilhado. Se 

houver divisão cômoda entre os bens do casal a serem partilhados, o 

imóvel objeto do assentamento rural deverá ser incluído na partilha do 

casal, na proporção de 50% para cada parte, respeitada a proibição de 

seu fracionamento, imposta no art. 67, §2º, do Decreto nº 59.428/66.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.076553-9/001, Relator(a): Des.(a) Yeda 

Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2016, publicação da 

súmula em 01/07/2016). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO 

E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL 

RURAL. INCRA. CARTA DE ANUÊNCIA. Possibilidade de partilha dos 

direitos e ações decorrentes da posse exclusiva e legítima exercida pelo 

casal sobre o imóvel, decorrente de contrato de concessão de uso 

celebrado com o INCRA. Apelação provida, de plano.” (TJRS - Apelação 

Cível Nº 70042382606, Sétima Câmara Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, 

Julgado em 06/12/2011). Assim, há de ser preservada a meação da autora 

em relação aos direitos sobre o Lote nº. 56, localizado em São José do 

Povo, Gleba Padre João Pessoa, no Município de São José do Povo/MT, 

objeto do título conferido pelo INCRA (ID 11667517), devendo ser 

observada a destinação do bem, na espécie concessão de uso, 

modalidade em que o Estado retém para si o domínio e a posse indireta do 

imóvel, transferindo a posse direta para que o assentado explore a terra. 

Outrossim, é sabido que à união estável, salvo contrato escrito entre os 

companheiros, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens (art. 

1.725, do CC), pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos 

onerosamente na constância da convivência, independentemente da 

comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, 

presumindo-se o esforço comum. Nesse jaez tenho que compete ao 

requerido o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora, conforme inteligência do art. 373, II, do CPC. Segundo a 

regra geral a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a 

existência de um fato. A parte requerente precisa demonstrar em juízo a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu 

direito, e a parte requerida precisa comprovar a existência de fato 

impeditivo modificativo ou extintivo do direito da parte requerente. Acerca 

da questão do ônus da prova, leciona Nelson Nery Junior: “A palavra vem 

do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe 

obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não 

atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição 

para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo, e 

na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte.” (Nelson Nery 

Junior, in Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª 

ed., p. 723). Nesta senda, a moldura fático-probatória existente no feito 

indica que o pedido da parte autora é procedente. Posto isso, forte no 

quanto disposto no art. 487, III, ‘a’, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

autoral e, por conseguinte DECLARO, com efeito ex tunc, a existência de 

união estável contraída por LUCIENE A. de S. e HAILTON C. de A., pelo 

período compreendido entre 1998 até 2015, determinando a partilha dos 

direitos sobre o bem situado no Lote nº. 56, localizado na Gleba Padre 

João Pessoa, em São José do Povo/MT, objeto do contrato apresentado no 

ID 11667517, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma 

das partes, bem como das benfeitorias realizadas no imóvel rural durante 

o relacionamento, em idênticas proporções, a ser apurado oportunamente 

através de procedimento apropriado. Oportunamente, diante do pedido 

formulado no ID 14392849, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita à parte requerida, com fundamento no art. 99, §3º, do CPC. 

Condeno o demandado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios em favor do patrono 

da autora, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobretudo considerando a 

natureza da demanda, o trabalho efetivado e o tempo despendido, 

consoante determina o art. 85, §8º, do CPC. Registre-se, no entanto, que 

por militar a parte adversa sob o pálio da Justiça gratuita, fica a mesma 

isenta do recolhimento das custas e suspensa a exigibilidade da verba 

honorária enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos 

termos do art. 98, § 3º, do CPC. Preclusa a via recursal, em não havendo 

qualquer requerimento no prazo de quinze dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 28 de janeiro de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007451-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. L. X. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1007451-09.2019.8.11.0003 Vistos. Trata-se de ação de 

exoneração de alimentos ajuizada por DANIEL DE SOUZA DUARTE em 

face de YAN LANDER XAVIER SOUSA, ambos bem qualificados nos 

autos. Aduziu o autor ser genitor do réu e que atualmente está obrigado 

ao pagamento de pensão alimentícia em favor deste no valor equivalente a 

1.33 % do salário mínimo nacional, pretendendo ver-se exonerado do 

referido encargo, porquanto o requerido alcançou a maioridade civil, 

deixando de levar a termo diversos cursos superiores, no total de quatro, 

todos iniciados sem a devida conclusão. A parte de alegar a sua rotina 

financeira de muita dificuldade, explica que o requerido deu início a um 

curso de graduação em Medicina na Bolívia, extraindo-se das redes 

sociais por ele alimentada demonstrativo de que leva ele uma vida social 

de ‘alto padrão’, com frequência em festas e lugares onerosos. Pugnou 

pela procedência da ação. Juntou documentos. Concedido os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, o provimento liminar restou indeferido, 

determinando-se a citação do réu (ID 21944664). O requerido apresentou 

contestação, alegando que o autor tem condições de arcar com os 

alimentos. Ainda, aduziu que atualmente está cursando Medicina na 

Bolívia, necessitando do auxilio paterno para manutenção dos seus 

estudos. No mais, pugnou pela improcedência da ação (ID 23815540). Com 

a defesa foram apresentados documentos. Adiante, o requerido 

apresentou acordo firmado entre as partes em sede de feito executivo (ID 

27754320). Sobreveio réplica (ID 29654478). É o relatório. D E C I D O. 

Processo em ordem, que se desenvolveu atendendo aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser reconhecida nem 

irregularidade a ser sanada. Preliminarmente, observa-se a 

desnecessidade de dilação probatória, tendo em vista que os elementos 

colhidos nos autos são suficientes para a formação da convicção deste 

juízo. Ademais, deve-se salientar que a matéria controvertida liga-se a 

questão de direito, sendo os aspectos fáticos demonstrados pelos 

documentos já constantes do caderno processual eletrônico, não havendo 

outras provas a serem produzidas em audiência. É, pois, cabível o 

julgamento do feito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil. A ação deve ser julgada procedente. Atingida a maioridade 

da parte requerida, a necessidade da pensão não se presume. Ao revés, 

incumbe ao beneficiário demonstrar a imperiosidade de sua mantença, o 

que não ocorreu nos autos. Em que pese a noticiada ausência de 

condição financeira por parte do réu, fato é que a obrigação alimentar 

surgida se relaciona ao poder familiar e, ao atingir a maioridade, cessa tal 

relação sendo que, caso estritamente necessário, o interessado deveria 

comprovar os requisitos dos alimentos devidos em relação de parentesco, 

não a relativa ao poder familiar. De fato, o requerido não fez prova alguma 

de que não estaria apto ao mercado de trabalho ou se é detentor de 
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alguma doença incapacitante. Ademais, embora tenha alegado que 

atualmente está matriculado no referido curso, fato é que exceto o 

documento de ID 23818093, deixou-se de trazer comprovante de 

frequência escolar, termo final do referido curso de graduação e carga 

horária para fins de constatar a eventual possibilidade de conciliar a grade 

escolar com o desenvolvimento de trabalho, seja via plantão remunerado 

ou estágio remunerado. Assim, tendo em vista que o requerido atingiu a 

maioridade e não demonstrou a incompatibilidade entre o curso em que 

está matriculado e o exercício de algum trabalho, de rigor, a exoneração 

do dever de alimentar do genitor, ora requerente. Em verdade, o que se 

observa aqui é que o requerido atualmente já conta com vinte e quatro 

anos de idade e estaria cursando Medicina na Bolívia, tendo deixado de 

concluir curso superior diverso aqui no Brasil, vislumbrando-se que acaso 

tivesse levado a termo os estudos, ao tempo certo, poderia ele com 

recursos próprios, lançar mão da nova expectativa na graduação com 

vistas a formação profissional como médico. Pois bem, registre-se que a 

jurisprudência tem admitido o limite de vinte e quatro anos de idade para a 

cessação do pagamento de pensão alimentícia, em razão de curso 

universitário. Ou seja, o que aqui se observa, é que o requerido pretende, 

agora, continuar supostamente frequentando curso de Medicina, em outro 

país, não se sabendo por quanto tempo e qual seria a previsão para o 

término e conclusão final dos estudos. Registre-se que ele já teve seis 

anos para ser aprovado em instituição de curso superior com a conclusão 

do curso e não obteve êxito. Ainda, ressalto que o réu não impugnou o 

fato descrito na inicial consistente na ventilada desistência voluntária de 

outros quatro cursos superiores, malgrado tenha sido encartado à 

exordial documento apto a demonstrar ter ele trancado o curso superior 

de Educação Física, bem como curso de Engenharia Civil (ID 21476284 e 

21476283). Vê-se, portanto, que o réu dá pouco valor ao esforço 

empreendimento para uma finalidade. Preferiu abandonar o curso superior 

de Educação Física, bem como o de Engenharia Civil do que perseverar e 

concluir aquela etapa de sua vida. Perseguir um ideal é uma característica 

louvável, que deve estar calcada na realidade para não se tornar um 

devaneio em sacrifício do genitor que não pode ficar eternamente 

vinculado a esse propósito do requerido. Nesse passo, cabe ressaltar que 

a jurisprudência tem admitido a manutenção dos alimentos aos maiores de 

idade até que completem 24 anos de idade ou concluam o curso superior, 

o que ocorrer primeiro. Na hipótese, embora não tenha o réu concluído o 

curso de Medicina, Engenharia Civil ou Educação Física, já alcançou a 

idade mencionada, uma vez que nascido em 02/01/2020 (ID 23818092). 

Nesse sentido, confira-se: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. FORMA NÃO OBSERVADA. APELAÇÃO. PROVA 

DOCUMENTAL. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE 

ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE 

PRESUMIDA. FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE. ESTUDANTE. 

SOLIDARIEDADE FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com o art. 

4º, § 2º, da Lei 1.060/50, a impugnação à gratuidade de justiça deve ser 

formulada mediante petição autônoma e autos apartados. II. Salvo motivo 

de força maior, após a sentença somente é admissível a juntada de 

documentos pelo réu para comprovar fatos ocorridos após a articulação 

da defesa ou para contrapôlos a documentos aportados aos autos pela 

parte contrária. III. Sem a prova da retração da capacidade contributiva do 

alimentante ou da diminuição das necessidades do alimentando não é 

juridicamente viável a revisão dos alimentos, segundo prescreve o artigo 

1.699 do Código Civil. IV. Os alimentos são definidos à luz das 

necessidades atuais do alimentando, de maneira que eventos futuros, 

certos ou incertos, não podem ser levados em consideração para o seu 

arbitramento ou modificação, mesmo porque a ordem jurídica vigente é 

avessa a sentença condicional. V. A maioridade faz cessar o dever de 

sustento decorrente do poder familiar, porém não elide a obrigação 

alimentícia que está alicerçada na relação de parentesco e no princípio da 

solidariedade familiar albergado nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. 

VI. Até completar 24 anos o filho que estuda em estabelecimento de 

ensino superior tem direito ao concurso financeiro dos genitores para 

suprir suas necessidades básicas e ajudá-lo a angariar a formação 

universitária indispensável à inserção no mercado de trabalho. VII. 

Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão n.1011884, 20140710172139APC, 

Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 349/355) – 

Sem negrito no original. Desse modo, não há como justificar a obrigação 

alimentar, diante da ausência da excepcionalidade para a manutenção do 

benefício, ônus do qual o requerido não se desincumbiu, nos termos do 

que preceitua o art. 373, inc. II do Código de Processo Civil. Posto isso e 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e, 

em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, com o mister de EXONERAR o Autor 

de pagar alimentos ao filho, ora Réu. Pela sucumbência, condeno o Réu no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro prudentemente em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no 

artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, que fica isento, contudo, por 

ser beneficiário da Justiça Gratuita, cujo beneficio ora defiro. Preclusa a 

via recursal, arquive-se. P.I. Rondonópolis, 06 de março de 2020. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000727-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. G. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. C. D. C. G. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000727-57.2017.8.11.0003. EMBARGANTE: EDIVILSON JOSE 

GUIMARAES EMBARGADO: PABLO BRENDO CHRISTIAN DA CUNHA 

GUIMARAES Vistos etc., Cuida-se de “Embargos à Execução” interpôs por 

Edivilson Jose Guimarães, em face de Pablo Brendo Christian da Cunha 

Guimarães, devidamente qualificados nos autos. Em síntese, aduz o 

embargante que ocorreu a perda do direito de acionar judicialmente os 

débitos relativos aos meses de maio, junho e julho do ano de 2014, nos 

dizeres do art. 206 do Código Civil, assim como excesso no débito 

exequendo no montante de R$ 5.018,39, eis que o cálculo foi realizado no 

valor de R$ 506,00 em todos os períodos, sem levar em consideração a 

alteração do salário mínimo. Não houve êxito na intimação pessoal do 

embargado, embora inúmeras tentativas. Doravante, noticiou o embargante 

que as partes chegaram a um acordo, oportunidade em que o embargado 

mediante documento com reconhecimento perante o cartório extrajudicial 

desta Comarca, declarou que recebeu o montante de R$ 6.500,00 (seis mil 

e quinhentos reais), dando quitação à pensão alimentícia relativa ao 

período de 01/05/2014 a 01/08/2016, perquiridos nos autos da execução 

nº. 1003111-27.2016.8.11.003 em trâmite nesta Unidade Especializada, 

“para nada mais reclamar seja a que título for, extrajudicial ou judicial, sob 

pena de incidir em pena de litigância de má-fé”. Outrossim, observa-se que 

o supra referido processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos 

do art. 924, II do CPC nesta data. Relatei. Decido. Com efeito, tenho que 

restou configurada a perda superveniente do objeto do pedido exordial, 

uma vez que houve acordo entabulado no processo principal, em razão do 

caráter incidental destes autos. Não há, deste modo, nenhum interesse 

processual no prosseguimento do procedimento em apreço, que deve ser 

extinto. Neste sentido, eis o seguinte julgado selecionado por Alexandre 

de Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14: “O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença 

for proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (in Ac. un. da 7.ª 

Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)” Diante do exposto, devido à perda superveniente do objeto e sem 

maiores delongas, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil, por não haver interesse processual 

no seu prosseguimento. Sem custas e honorários ante a gratuidade da 

Justiça, precedentemente deferida ao embargante. Preclusa a via 

recursal, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 

2019. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011030-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO OAB - MT0003700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA GARCIA MEDEIROS (INVENTARIADO)

 

Intimação do patrono(a) da parte INVENTARIANTE, para proceder à 
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impressão, diretamente no sistema PJE, do FORMAL DE PARTILHA 

assinado eletronicamente, encaminhando aos setores competentes para 

as providências de direito. Peças que integram o formal: petição inicial, 

certidão de óbito e demais documentos das partes, plano de partilha, 

sentença e certidão de trânsito em julgado. 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-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1008982-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. S. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008982-04.2017.8.11.0003 Vistos etc., Malgrado o teor do quanto 

consta na certidão do Sr. Meirinho registrado no ID 28049680, dando conta 

da impossibilidade de proceder a intimação do demandado, verifico que o 

mesmo já encontra-se cientificado acerca dos termos do processo, 

consoante se afere no ID 19221358. Desse modo, considerando que a 

parte exequente apresentou endereço semelhante ao informado no ID 

27803896, do qual restou inexitosa a intimação, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informe endereço suficiente e 

atualizado do demandado a viabilizar o cumprimento do ato. Intime-se. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014080-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. O. (AUTOR(A))

R. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. L. (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, havendo interesse, comparecer à 

Secretaria deste Juízo em horário normal de expediente forense, munida 

dos documentos pessoais e do número do processo, para assinar o 

Termo Definitivo de Guarda. Ato contínuo, IMPULSIONO os autos ao 

arquivo.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007115-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. C. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. (REQUERIDO)

S. F. S. (REQUERIDO)

J. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO(A))

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do ID. 25655794, procedo a intimação das partes, "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, intimem-se as partes para em 15 dias, sob pena de 

preclusão: a) Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento; Em caso de prova oral, deverão 

declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, para fins de melhor 

adequação da pauta pelo juízo. b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de modo 

coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela 

qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer este 

juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do ônus da 

prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)."

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000245-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR GONCALVES DA COSTA (REQUERIDO)

VALDIR GONCALVES DA COSTA (REQUERIDO)

MARIA PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

FRANCISCO GONCALVES DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, BEM 

COMO PARA COMPARECER NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMILIA E SUCESSÇOES A FIM DE RETIRAR OS ALVARÁS 25, 26 E 35 

EXPEDIDOS NOS AUTOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012371-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI OAB - MT0014494A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. W. S. (REQUERIDO)

H. M. W. (REQUERIDO)

J. W. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012371-60.2018.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, importa registrar 

que a pretensão do demandante é, em suma, a modificação da guarda 

anteriormente convencionada na modalidade compartilhada, pugnando 

pela fixação da guarda unilateral do filho Artur em seu favor e da filha Julia 

em prol da genitora, assim como ver exonerado dos alimentos pagos aos 

filhos, em razão a modificação da custódia física do descendente em 

verdadeira compensação do devendo cada guardião arcar com as 

despesas relativas ao filho sob sua guarda legal e, ainda, estabelecer o 

período de convivência da prole com o outro genitor - não guardião. Pois 

bem, tem-se que a legitimidade passiva para cada pedido é diversa. 

Destarte, em relação aos alimentos o polo passivo deve ser integrado 

pelos adolescentes, assistida/representado por quem de direito. Sem 

prejuízo, tendo em vista a natureza do interesse em baila e, prezando pela 

celeridade do feito, promova-se a Secretaria a inclusão no sistema PJE 

referente ao polo passivo da demanda os adolescentes Julia W. S. e Artur 

F. W. S., assistida/representado por sua genitora. II. No mais, não obstante 

a dispensabilidade da reconvenção ante o caráter dúplice da ação, 

todavia, considerando que os demandados, em excesso de zelo, 
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abrigaram-se no instituto, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para a 

regularização da representação processual dos legitimados ativos do 

pedido reconvencional de revisão de alimentos (Julia e Artur), 

devidamente assistida/representado por quem de direito. III. Doravante, em 

relação à impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita 

aventada pelo demandante em sede de impugnação à contestação, tenho 

que merece acolhida. De início, é sabido que a Justiça deve estar ao 

alcance de todos, sendo evidente que, ao postulante desprovido de meios 

para arcar com as despesas processuais, deve ser garantido o acesso 

ao Poder Judiciário, independente do pagamento de quaisquer despesas. 

Entretanto, por se tratar de garantia excepcional, não pode converter-se 

em regra geral, o que acarretaria a inviabilidade de funcionamento do 

Poder Judiciário. De outra banda, é evidente que, nos dias atuais, 

dificuldades financeiras todos possuem, mormente ante a grave crise 

econômica que nos afeta e os altos preços de produtos e serviços em 

geral. Todavia, não se pode conceder indiscriminadamente o benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de inviabilizar-se a sua 

verdadeira finalidade. Infelizmente, verifica-se imensamente o uso indevido 

de tal benefício por pessoas que não são carentes e se afirmam assim, 

com o único intuito de não efetuar o pagamento das custas processuais, o 

que não pode ser permitido. Atualmente, raras são as ações em que as 

partes não se intitulam “pobres” e postulam o benefício da assistência 

judiciária gratuita, prejudicando àqueles que realmente fazem jus ao 

benefício. Assim, “O benefício da gratuidade não é absoluto, pois não há 

como condicionar o benefício a simples alegação quando existem indícios 

de que a atividade laboral exercida pelo requerente faz crer não ser ela 

pobre” (TJRO – Agravo de instrumento nº 100.001.2006.014957-3, julgado 

em 05.09.06, rel. Des. Gabriel Marques de Carvalho). A propósito: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO (ART. 5º DA LEI 

Nº 1.060/50) - POSSIBILIDADE - HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A 

CONCESSÃO DA BENESSE - RECURSO IMPROVIDO. I - O benefício 

instituído pela Lei nº 1.060/50, que a Carta Magna recepcionou no artigo 

5º, LXXIV, deve ser concedido às pessoas físicas impossibilitadas de 

pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo 

do sustento próprio ou de sua família. II - Não obstante o preceito 

constitucional, o Juiz (art. 5º da Lei nº 1.060/50) pode indeferir o pedido da 

assistência judiciária, quando encontrar, no caso concreto, razões para 

recusar a mera alegação de prejuízo ao orçamento familiar" (TJMT, 4ª 

Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 106512/2007, rel. Des. Benedito 

Pereira do Nascimento, julgado em 10-3-2008). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS DE 

CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA 

PELO ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº 1.060/50 – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A assistência judiciária GRATUITA é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo 

ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a 

hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso, cuja inequívoca 

existência de PATRIMÔNIO de CONSIDERÁVEL valor econômico, não 

condiz com a situação de necessidade exigida pela Lei nº 1.060/50. A 

ausência de comprovação da existência de dolo ou má-fé por parte dos 

Apelados, impede a aplicação da penalidade prevista pelo artigo 4º, § 1º, 

da Lei nº 1.060/50, porquanto a revogação do benefício da assistência 

judiciária GRATUITA, per si, não impõe a sua aplicação. (N.U 

0001257-29.2011.8.11.0055, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2013, 

Publicado no DJE 13/08/2013). No caso em tela, em que pese o pedido 

vertido preliminarmente na peça de defesa, tem-se que a alegada 

hipossuficiência não foi corroborada. Por seu turno, a teor da qualificação 

profissional exposta nos autos – médica -, aliada a ausência de 

comprovação da alegada hipossuficiência, consistente no recebimento de 

benefício previdenciário e o suposto valor mensalmente auferido, assim 

como as informações declinadas pela requerida acerca da sua renda 

constante do relatório social (ID 24861400) tem-se que não se coadunam 

com o benefício da assistência judiciária gratuita almejado, razão pela qual 

hei por bem acolher a impugnação ofertada pelo autor e, via de 

consequência, indeferir gratuidade da justiça à demandada, notadamente 

porque não há como inferir ser a parte requerida pobre diante da lei, 

estando seu pedido, divorciado dos demais elementos por ela acostados 

no feito. IV. Por outro lado, consigno que os legitimados ativos do pedido 

reconvencional de alimentos são os adolescentes Julia e Artur, prole 

comum dos demandantes que, por óbvio, não ostentam vinculo de 

emprego e, portanto, não detém, rendimentos para arcar com as custas 

processuais. À propósito, ilustro: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 

COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. DESNECESSIDADE. MENOR 

DE IDADE QUE NÃO TRABALHA. AUSÊNCIA DE RENDA. LEI DE 

ALIMENTOS. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. POSSIBILIDADE. 

RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o disposto no 

art. 1º da Lei nº 5.478/68, basta a simples afirmação do menor interessado 

sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de sua própria subsistência e de sua família para a concessão do 

benefício. 2. Se o autor apresenta documentos demonstrando que é menor 

de idade e que não possui emprego, mostra-se desarrazoada a decisão 

que indefere a gratuidade judiciária com lastro na renda mensal do 

representante legal da parte autora. 3. Na espécie, o benefício da 

gratuidade de justiça é cabível pela simples demonstração nos autos de 

que o autor da ação de alimentos é menor e não trabalha, não tendo 

rendimentos para arcar com as custas processuais. Não se deve 

confundir a situação financeira do menor com a de sua representante 

legal. Ademais, sendo o requerente menor a depender de alimentos do 

genitor, resta evidente que faz jus ao direito vindicado. 4. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Acórdão 901127, 

20150020183896AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, data 

de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 6/11/2015. Pág.: 211). No 

mais, não há que se confundir a situação financeira dos filhos, ora 

legitimados ativos do pedido reconvencional de revisão de alimentos, com 

a de sua representante legal, ora genitora, que no caso, é parte passiva 

tão somente em relação ao pedido de modificação de guarda e visitas. 

Diante dessas ponderações, DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária aos reconvintes, conforme requerido na ação reconvenional, 

com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. V. 

Superado tais temas, verifico que o processo está em ordem não havendo 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas e, 

ainda, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido da demanda, sem 

prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: 

a) aferição de eventual prejuízo aos adolescentes capaz de ensejar 

modificação no regime de guarda e convivência outrora estabelecido entre 

os genitores; b) averiguar qual modalidade de guarda apresenta-se mais 

benéfica e atenda aos interesses da prole comum; c) quem reúne 

melhores condições para o exercício da guarda dos filhos; d) aferição da 

melhor forma de convivência com o genitor não-guardião; e) a verificação 

de ter o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade sofrido 

alteração. Desta forma, defiro as seguintes provas úteis postuladas: 1) 

ORAL consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente 

(art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado 

pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; Designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27 de maio de 2020 às 

15h00min. Acolho o parecer ministerial para proceder a oitiva dos 

adolescentes Julia W. S. e Artur F. W. S., desta feita deverão ser 

intimados pessoalmente, na pessoal de seu(s) assistente(s) legal(is). 

Anota-se que o objetivo da oitiva dos adolescentes perante o Juízo em 

sede de ação de guarda não tem se limita a indagar os incapazes a 

escolherem com qual das partes pretendem morar, ao passo que, trata-se 

de meio legitimo e moral no qual o magistrado busca a produção de provas 

tendentes a esclarecer sem qualquer resquício de dúvidas a situação 

envolvida na relação afetiva entre os litigantes e os adolescentes, com a 

finalidade principal de resguardar o melhor interesse dos envolvidos 

incapazes. Por outro lado, com relação ao depoimento pessoal dos 

demandantes, ressalvo que sendo o magistrado o destinatário (e gestor) 

da prova, devendo apreciá-la livremente, bem como incumbindo a ele 

deferir as provas que entender pertinentes, determinar a produção 

daquelas que reputar cabíveis e indeferir as que porventura julgar 

desnecessárias, como inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da 

causa, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento 

das partes, pois, tal prova nada mais trará que a reprodução do que já foi 

por elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Ressalto que o dia a dia 
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forense tem revelado ser referida atividade probatória contraproducente e 

ineficaz a busca da verdade real. 2) DOCUMENTAL consistente na juntada 

de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na 

forma do artigo 435, do CPC; 2.1) Em relação ao pedido de 

desconsideração do parecer psicossocial (ID 25466169) consigno que, a 

avaliação técnica realizada pela equipe de profissionais de outras áreas 

de conhecimento auxiliam multidisciplinarmente o convencimento desta 

magistrada e, por consequência lógica, a melhor solução aos interesses 

em baila, de modo que, foi realizado dentro das recomendações técnicas 

do conselho de classe respectivo e das “minucias” que o caso requer, 

inclusive, sem parcialidade a qualquer dos envolvidos ou avaliação de 

cunho médico-psiquiátrico. De mais a mais, inacolho os pedidos de 

elaboração de laudo médico-psquiátrico para que seja avaliado as 

condições psiquiátricas da genitora e a consequente aptidão para a 

maternidade (sic), pois, frisa-se, o magistrado é o destinatário e gestor da 

prova, devendo apreciá-la livremente de sorte que, in casu em nada 

contribuirá ao deslinde satisfatório da processo (CPC, art. 370 c.c 371), 

causando tumulto processual e mais litigiosidade. 2.3) Faculto a requerida 

a apresentar documentos de identificação pessoal, no prazo de 15 

(quinze) dias, eis que ausente nos autos. III. Sem prejuízo da audiência 

acima aprazada, designo Sessão de tentativa de Mediação entre as partes 

para a data de 24 de abril de 2020 às 14h00min, 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 dos filhos. Destarte, intimem-se as partes via publicação oficial, 

a fim de que compareçam à audiência ora aprazada. Acaso reste 

infrutífera a sessão, aguarde-se a realização da audiência de instrução e 

julgamento, tornando os autos conclusos oportunamente. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 03 de 

março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012371-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. S. (REQUERENTE)
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FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI OAB - MT0014494A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. W. S. (REQUERIDO)

H. M. W. (REQUERIDO)

J. W. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012371-60.2018.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, importa registrar 

que a pretensão do demandante é, em suma, a modificação da guarda 

anteriormente convencionada na modalidade compartilhada, pugnando 

pela fixação da guarda unilateral do filho Artur em seu favor e da filha Julia 

em prol da genitora, assim como ver exonerado dos alimentos pagos aos 

filhos, em razão a modificação da custódia física do descendente em 

verdadeira compensação do devendo cada guardião arcar com as 

despesas relativas ao filho sob sua guarda legal e, ainda, estabelecer o 

período de convivência da prole com o outro genitor - não guardião. Pois 

bem, tem-se que a legitimidade passiva para cada pedido é diversa. 

Destarte, em relação aos alimentos o polo passivo deve ser integrado 

pelos adolescentes, assistida/representado por quem de direito. Sem 

prejuízo, tendo em vista a natureza do interesse em baila e, prezando pela 

celeridade do feito, promova-se a Secretaria a inclusão no sistema PJE 

referente ao polo passivo da demanda os adolescentes Julia W. S. e Artur 

F. W. S., assistida/representado por sua genitora. II. No mais, não obstante 

a dispensabilidade da reconvenção ante o caráter dúplice da ação, 

todavia, considerando que os demandados, em excesso de zelo, 

abrigaram-se no instituto, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para a 

regularização da representação processual dos legitimados ativos do 

pedido reconvencional de revisão de alimentos (Julia e Artur), 

devidamente assistida/representado por quem de direito. III. Doravante, em 

relação à impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita 

aventada pelo demandante em sede de impugnação à contestação, tenho 

que merece acolhida. De início, é sabido que a Justiça deve estar ao 

alcance de todos, sendo evidente que, ao postulante desprovido de meios 

para arcar com as despesas processuais, deve ser garantido o acesso 

ao Poder Judiciário, independente do pagamento de quaisquer despesas. 

Entretanto, por se tratar de garantia excepcional, não pode converter-se 

em regra geral, o que acarretaria a inviabilidade de funcionamento do 

Poder Judiciário. De outra banda, é evidente que, nos dias atuais, 

dificuldades financeiras todos possuem, mormente ante a grave crise 

econômica que nos afeta e os altos preços de produtos e serviços em 

geral. Todavia, não se pode conceder indiscriminadamente o benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de inviabilizar-se a sua 

verdadeira finalidade. Infelizmente, verifica-se imensamente o uso indevido 

de tal benefício por pessoas que não são carentes e se afirmam assim, 

com o único intuito de não efetuar o pagamento das custas processuais, o 

que não pode ser permitido. Atualmente, raras são as ações em que as 

partes não se intitulam “pobres” e postulam o benefício da assistência 

judiciária gratuita, prejudicando àqueles que realmente fazem jus ao 

benefício. Assim, “O benefício da gratuidade não é absoluto, pois não há 

como condicionar o benefício a simples alegação quando existem indícios 

de que a atividade laboral exercida pelo requerente faz crer não ser ela 

pobre” (TJRO – Agravo de instrumento nº 100.001.2006.014957-3, julgado 

em 05.09.06, rel. Des. Gabriel Marques de Carvalho). A propósito: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO (ART. 5º DA LEI 

Nº 1.060/50) - POSSIBILIDADE - HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A 

CONCESSÃO DA BENESSE - RECURSO IMPROVIDO. I - O benefício 

instituído pela Lei nº 1.060/50, que a Carta Magna recepcionou no artigo 

5º, LXXIV, deve ser concedido às pessoas físicas impossibilitadas de 

pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo 

do sustento próprio ou de sua família. II - Não obstante o preceito 

constitucional, o Juiz (art. 5º da Lei nº 1.060/50) pode indeferir o pedido da 

assistência judiciária, quando encontrar, no caso concreto, razões para 

recusar a mera alegação de prejuízo ao orçamento familiar" (TJMT, 4ª 

Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 106512/2007, rel. Des. Benedito 

Pereira do Nascimento, julgado em 10-3-2008). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS DE 

CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA 

PELO ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº 1.060/50 – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A assistência judiciária GRATUITA é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo 

ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a 

hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso, cuja inequívoca 

existência de PATRIMÔNIO de CONSIDERÁVEL valor econômico, não 

condiz com a situação de necessidade exigida pela Lei nº 1.060/50. A 

ausência de comprovação da existência de dolo ou má-fé por parte dos 

Apelados, impede a aplicação da penalidade prevista pelo artigo 4º, § 1º, 

da Lei nº 1.060/50, porquanto a revogação do benefício da assistência 

judiciária GRATUITA, per si, não impõe a sua aplicação. (N.U 

0001257-29.2011.8.11.0055, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2013, 

Publicado no DJE 13/08/2013). No caso em tela, em que pese o pedido 

vertido preliminarmente na peça de defesa, tem-se que a alegada 

hipossuficiência não foi corroborada. Por seu turno, a teor da qualificação 

profissional exposta nos autos – médica -, aliada a ausência de 

comprovação da alegada hipossuficiência, consistente no recebimento de 

benefício previdenciário e o suposto valor mensalmente auferido, assim 

como as informações declinadas pela requerida acerca da sua renda 

constante do relatório social (ID 24861400) tem-se que não se coadunam 

com o benefício da assistência judiciária gratuita almejado, razão pela qual 

hei por bem acolher a impugnação ofertada pelo autor e, via de 

consequência, indeferir gratuidade da justiça à demandada, notadamente 

porque não há como inferir ser a parte requerida pobre diante da lei, 

estando seu pedido, divorciado dos demais elementos por ela acostados 

no feito. IV. Por outro lado, consigno que os legitimados ativos do pedido 

reconvencional de alimentos são os adolescentes Julia e Artur, prole 

comum dos demandantes que, por óbvio, não ostentam vinculo de 

emprego e, portanto, não detém, rendimentos para arcar com as custas 

processuais. À propósito, ilustro: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 

COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. DESNECESSIDADE. MENOR 

DE IDADE QUE NÃO TRABALHA. AUSÊNCIA DE RENDA. LEI DE 

ALIMENTOS. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. POSSIBILIDADE. 

RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o disposto no 

art. 1º da Lei nº 5.478/68, basta a simples afirmação do menor interessado 

sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de sua própria subsistência e de sua família para a concessão do 

benefício. 2. Se o autor apresenta documentos demonstrando que é menor 

de idade e que não possui emprego, mostra-se desarrazoada a decisão 

que indefere a gratuidade judiciária com lastro na renda mensal do 

representante legal da parte autora. 3. Na espécie, o benefício da 

gratuidade de justiça é cabível pela simples demonstração nos autos de 

que o autor da ação de alimentos é menor e não trabalha, não tendo 

rendimentos para arcar com as custas processuais. Não se deve 

confundir a situação financeira do menor com a de sua representante 

legal. Ademais, sendo o requerente menor a depender de alimentos do 

genitor, resta evidente que faz jus ao direito vindicado. 4. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Acórdão 901127, 

20150020183896AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, data 

de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 6/11/2015. Pág.: 211). No 

mais, não há que se confundir a situação financeira dos filhos, ora 

legitimados ativos do pedido reconvencional de revisão de alimentos, com 

a de sua representante legal, ora genitora, que no caso, é parte passiva 

tão somente em relação ao pedido de modificação de guarda e visitas. 

Diante dessas ponderações, DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária aos reconvintes, conforme requerido na ação reconvenional, 

com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. V. 

Superado tais temas, verifico que o processo está em ordem não havendo 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas e, 

ainda, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido da demanda, sem 

prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: 

a) aferição de eventual prejuízo aos adolescentes capaz de ensejar 

modificação no regime de guarda e convivência outrora estabelecido entre 

os genitores; b) averiguar qual modalidade de guarda apresenta-se mais 

benéfica e atenda aos interesses da prole comum; c) quem reúne 

melhores condições para o exercício da guarda dos filhos; d) aferição da 

melhor forma de convivência com o genitor não-guardião; e) a verificação 

de ter o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade sofrido 

alteração. Desta forma, defiro as seguintes provas úteis postuladas: 1) 

ORAL consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente 

(art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado 

pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; Designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27 de maio de 2020 às 

15h00min. Acolho o parecer ministerial para proceder a oitiva dos 

adolescentes Julia W. S. e Artur F. W. S., desta feita deverão ser 

intimados pessoalmente, na pessoal de seu(s) assistente(s) legal(is). 

Anota-se que o objetivo da oitiva dos adolescentes perante o Juízo em 

sede de ação de guarda não tem se limita a indagar os incapazes a 

escolherem com qual das partes pretendem morar, ao passo que, trata-se 

de meio legitimo e moral no qual o magistrado busca a produção de provas 

tendentes a esclarecer sem qualquer resquício de dúvidas a situação 

envolvida na relação afetiva entre os litigantes e os adolescentes, com a 

finalidade principal de resguardar o melhor interesse dos envolvidos 

incapazes. Por outro lado, com relação ao depoimento pessoal dos 

demandantes, ressalvo que sendo o magistrado o destinatário (e gestor) 

da prova, devendo apreciá-la livremente, bem como incumbindo a ele 

deferir as provas que entender pertinentes, determinar a produção 

daquelas que reputar cabíveis e indeferir as que porventura julgar 

desnecessárias, como inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da 

causa, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento 

das partes, pois, tal prova nada mais trará que a reprodução do que já foi 

por elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Ressalto que o dia a dia 

forense tem revelado ser referida atividade probatória contraproducente e 

ineficaz a busca da verdade real. 2) DOCUMENTAL consistente na juntada 

de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na 

forma do artigo 435, do CPC; 2.1) Em relação ao pedido de 

desconsideração do parecer psicossocial (ID 25466169) consigno que, a 

avaliação técnica realizada pela equipe de profissionais de outras áreas 

de conhecimento auxiliam multidisciplinarmente o convencimento desta 

magistrada e, por consequência lógica, a melhor solução aos interesses 

em baila, de modo que, foi realizado dentro das recomendações técnicas 

do conselho de classe respectivo e das “minucias” que o caso requer, 

inclusive, sem parcialidade a qualquer dos envolvidos ou avaliação de 

cunho médico-psiquiátrico. De mais a mais, inacolho os pedidos de 

elaboração de laudo médico-psquiátrico para que seja avaliado as 

condições psiquiátricas da genitora e a consequente aptidão para a 

maternidade (sic), pois, frisa-se, o magistrado é o destinatário e gestor da 

prova, devendo apreciá-la livremente de sorte que, in casu em nada 

contribuirá ao deslinde satisfatório da processo (CPC, art. 370 c.c 371), 

causando tumulto processual e mais litigiosidade. 2.3) Faculto a requerida 

a apresentar documentos de identificação pessoal, no prazo de 15 

(quinze) dias, eis que ausente nos autos. III. Sem prejuízo da audiência 

acima aprazada, designo Sessão de tentativa de Mediação entre as partes 

para a data de 24 de abril de 2020 às 14h00min, 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 dos filhos. Destarte, intimem-se as partes via publicação oficial, 

a fim de que compareçam à audiência ora aprazada. Acaso reste 

infrutífera a sessão, aguarde-se a realização da audiência de instrução e 

julgamento, tornando os autos conclusos oportunamente. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 03 de 

março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012497-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA SEBASTIANA DE MORAIS CALIXTO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCINDA PEREIRA DE MORAIS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012497-76.2019.8.11.0003. Vistos etc., Ab initio, por estarem 

preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiros 

maiores e capazes, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado, 

CONVERTO o presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO 

SUMÁRIO, notadamente por revelar-se procedimento mais célere e 

vantajoso aos sucessores, a teor das ressalvas legais estabelecidas no 

art. 662, do CPC. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Procedam-se 

as devidas retificações, inclusive, o valor da causa, consoante atribuição 

derradeira. Mantenho no encargo de inventariante a Sra. Nilma Sebastiana 

de Morais Calixto, independentemente de termo. Pois bem. Cuida-se de 

“Arrolamento Sumário” do espólio de Elcinda Pereira de Morais, sendo 

requerentes Nilma Sebastiana de Morais Calixto, Aparecido Nilton de 

Morais, Nilza Conceição de Morais Barreto. Em análise dos autos extrai-se 

que o mesmo se encontra apto para julgamento. Verifica-se que há nos 

autos certidão negativa de débitos das esferas municipal, estadual e 

federal em nome da falecida. Ainda, consta dos autos as matrícula do 

imóvel objeto da inventariança, certidão negativa de testamento, nos 

moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, em nome da extinta e 

escritura pública de renúncia dos direitos hereditários (ID 26251733). Em 

face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pela 

falecida Elcinda Pereira de Morais, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, 

caput e 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Sem custas, ante as benesses da gratuidade de justiça ora 

concedida. Preclusa a via recursal, condiciono a expedição do formal de 

partilha a apresentação da certidão e casamento atualizada da extinta 

Elcinda Pereira de Morais. Aportando o registro civil, expeça-se o formal 

de partilha, consoante plano de partilha constante na petição de ID 

26251712 em favor dos herdeiros Nilma Sebastiana de Morais Calixto, 

Aparecido Nilton de Morais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

para cada. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do 

quanto necessário aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. 
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Ultimadas às diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se. Rondonópolis-MT, 13 de fevereiro de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001670-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. S. A. (AUTOR(A))

P. S. A. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. N. (REU)

M. L. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para anexar o EXAME DE DNA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006289-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. V. M. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006289-13.2018.8.11.0003 Vistos etc., A par do comprovante de 

pagamento acostado aos autos no ID 29581092, abra-se vista a 

Defensoria Pública para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se. Após 

tornem os autos conclusos para apreciação do pedido registrado no ID 

29581091. Às providências. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006156-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. R. D. S. (REQUERENTE)

S. N. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIA MARTINS SOARES OAB - MT10046/O-O (ADVOGADO(A))

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

R. A. D. S. B. (TESTEMUNHA)

 

NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO PARA A DATA: 21/05/2020 ÀS 14hs

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746421 Nr: 5846-21.2014.811.0003

 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: MARCIO RONALDO GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REQUERENTE PARA COMPARECER A 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A FIM DE RETIRAR OS DOCUMENTOS 

DESENTRANHADOS, A DISPOSIÇÃO DO INTERESSADO.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044341-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MACHADO DE ROSSI (REQUERIDO)

RAIMUNDO DE ROSSI (REQUERIDO)

JUVENIA GOMES MARCHESAN DE ROSSI (REQUERIDO)

VALDECIR DE ROSSI (REQUERIDO)

MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI (REQUERIDO)

VANILSO DE ROSSI (REQUERIDO)

EVELCI DE ROSSI (REQUERIDO)

MARISTELA FABRIS DE ROSSI (REQUERIDO)

IVAIR DE ROSSI (REQUERIDO)

VALDIR DE ROSSI (REQUERIDO)

MARTA BORDIN DE ROSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1044341-27.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 28162838, expeça-se novo mandado citatório, 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 formalidades necessárias. 

Consigno que o advogado da parte autora deverá apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, uma vez que 

o interessado não é beneficiário da gratuidade da justiça. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 3 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009583-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA PARREIRA DE VASCONCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIA PARREIRA DE VASCONCELLOS OAB - RJ27557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE SUZEMAR DEMORI (REQUERIDO)

ALEXANDRE DEMORI (REQUERIDO)

ALTAMIR LUIZ DEMORI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009583-85.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. 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). 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 
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oficial de justiça- diligência”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 3 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009706-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLEO SABBA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO OAB - PE32786 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO (DEPRECADO)

DALVA MONTEIRO CORREA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009706-83.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. 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). 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”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 3 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036772-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES OAB - MT4652-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1036772-72.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a realização de penhora de 30% do salário do 

executado Gabriel Lopes Ramos, junto ao seu órgão empregador. Dos 

autos se vê que a presente foi cumprida em 18/10/2019, e devolvida à 

origem em 29/10/2019, conforme certidão de id. 2555623. Ocorre que 

após devolução da carta, a SEPLAG solicitou informações 

complementares para efetivação da ordem de bloqueio, nos termos do 

ofício de ids. 27296018 e 27296019. Portanto, como exauriu o objeto da 

presente, que inclusive se encontrava arquivada, dê-se ciência desta 

decisão e do expediente em referência ao juízo deprecante, acompanhado 

dos documentos necessários, solicitando que se pronuncie a respeito em 

20 (vinte) dias. Decorrido tal prazo sem manifestação, arquive-se, 

mediante a adoção das providências pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 4 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009736-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCINEIDE DE GOIS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES OAB - MT0007863A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009736-21.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se 

com URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 4 de março de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009772-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AMARO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009772-63.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 4 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009776-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVANDO DE JESUS DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA OAB - MS9978 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER ALEXANDRE TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009776-03.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 4 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009796-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEISY FATIMA BARROS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CATARINO MARTINS DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009796-91.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais, da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único) e o título 

extrajudicial objeto da ação principal acompanhado da memória de cálculo. 

Juntados tais documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como 

mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante 

a adoção das providências pertinentes. 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). 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”, e em 

relação às custas judiciais, a guia poderá ser emitida através da aba 

“serviços-guias-emitir guia-outros-carta precatória”. Às providências. 
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Cuiabá, 4 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009963-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009963-11.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. 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). 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”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 5 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009995-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - MT11213-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009995-34.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 5 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006009-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS 

DO PARANA, SANTA CATARINA E SAO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS 

PR/SC/SP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SERLEI DA MOURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que a parte interessada não 

recolheu a diligência do oficial de justiça, conquanto devidamente intimada 

para tanto, tendo comprovado apenas o pagamento das custas judiciais 

da presente. Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 29166587, 

impulsionando a presente, intimo a parte autora para comprovar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça em 05 (cinco) dias, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 

6 de março 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: 1005003-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY LUIZ PATERNO OAB - SC23183 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GRONDEK (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que a parte interessada não 

recolheu a diligência do oficial de justiça, conquanto devidamente intimada, 

tendo comprovado apenas o pagamento das custas judiciais da presente 

Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 28937117, 

impulsionando a presente, intimo a parte autora para comprovar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça em 05 (cinco) dias, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT, sob pena de 

devolução da presente no estado em que se encontra. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 

6 de março 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: 1004709-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA AUGUSTA PEREIRA (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 recolheu a 

diligência do oficial de justiça para cumprimento no bairro Centro, na 

cidade de Rondonópolis, todavia, o ato depracado deve ser cumprido no 

bairro Dom Aquino, nesta Comarca. Diante disso e em atendimento ao 

despacho de id. 28871866, impulsionando a presente, intimo a parte autora 

para comprovar o recolhimento correto da diligência do oficial de justiça 

em 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da 

CNGC/MT, sob pena de devolução da presente no estado em que se 

encontra. Destaco que a referida guia poderá ser emitida no sítio 

eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado (http://www.tjmt.jus.br/) 

através da aba “serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência” 

Cuiabá/MT, 6 de março 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: 1008988-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 
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DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que a parte interessada não 

recolheu as, conquanto devidamente intimada através do DJE n. 10686, de 

02/03/2020, tendo comprovado apenas o pagamento da diligência do 

oficial de justiça. Diante disso e em atendimento ao despacho de id. 

29697219, impulsionando a presente, intimo a parte autora para recolher 

as custas judiciais em 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, 

ambos da CNGC/MT, sob pena de devolução da presente no estado em 

que se encontra. Destaco que a referida guia poderá ser emitida no sítio 

eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado (http://www.tjmt.jus.br/) 

através da aba serviços-guias-emitir guias-outros-carta precatória. 

Cuiabá/MT, 6 de março 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: 1060251-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VACIR CUNHA DA SILVA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sunur Bómor Maro OAB - MS4457 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE FLAUSINO LAUDEMIRO FURTADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FABIO DA SILVA FURTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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. 29727002, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de março 

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: 1047773-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVEDRO BORGES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANTONIO OLIVEIRA AMANCIO (REQUERIDO)

AGOSTINHA OJEDA 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. 29452307, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de março 

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: 1031550-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAIR JEREMIAS LOPES (REQUERIDO)

ADELSON MARTINS COIMBRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1031550-26.2019.811.0041 Vistos. Aguarde-se na 

Secretaria até a data da realização da audiência designada nestes autos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 6 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010080-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DO 

NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JUDITE BOLFE OAB - RS56668 (ADVOGADO(A))

Lauro Antônio Pasche OAB - RS31321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA STEFANY SALES DA MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010080-02.2020.8.11.0041 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, servindo cópia da presente 

como mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. 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). 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”. Às 

providências. Cuiabá, 6 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010173-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA SAO TIAGO LTDA - ME (REQUERIDO)

EGIDIO FREDERICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321-O (ADVOGADO(A))

VALDECIR ERRERA OAB - MT3365-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010173-62.2020.8.11.0041 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, servindo cópia da presente 

como mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. 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). 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”. Às 

providências. Cuiabá, 6 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020844-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINO CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO (REQUERIDO)

ROBERTA MARGARIDA DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1020844-81.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29895993, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 6 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009619-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - 071.681.664-41 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MARIANO DA SILVA (REQUERIDO)

WALDNYR AUGUSTO FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009619-30.2020.8.11.0041 Vistos. Esta carta 

precatória não preenche os requisitos do art. 260 do CPC, uma vez que 

não está devidamente instruída com a memória de cálculo que é 

documento essencial para o cumprimento do ato deprecado. Assim, 

deverá a Secretaria promover a sua devolução ao juízo deprecante, nos 

termos do art. 267, I, do CPC. Cumpra-se, adotando as providências que 

se fizerem necessárias. Cuiabá, 3 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010047-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER CARLOS GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON ANTONIO NUNES OAB - GO26464 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VANILDA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010047-12.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. 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). 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”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 6 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010165-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELA CRISTINA VIEIRA BOHRER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KLEIDE LUIZ ESTEVES OAB - RS95125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPLAG - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010165-85.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. 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). 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”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 6 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010162-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA DAS GARCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANNE KELLY LEITE CAVALCANTE DA SILVA OAB - DF63978 

(ADVOGADO(A))

TELMA DANTAS FERREIRA OAB - DF55645 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010162-33-2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. 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). 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”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 6 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010166-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREEWAY TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010166-70.020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 6 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030408-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GARCIA MESQUITA OAB - RS36237 (ADVOGADO(A))

PAULA FERREIRA KRIEGER OAB - RS57189 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SILVA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 
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manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 22045080, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de março 

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: 1052267-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLEKIANA PEREIRA DA SILVA OAB - SP388826 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. 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. 29884798, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 6 de março 

de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001346-79.2020.8.11.0003

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 BOTELHO (REU)

 

Impulsiono estes autos a parte REQUERENTE, DR. RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA, a fim de intimar para dar andamento ao feito, em 10 (dez) dias, 

tendo em vista a devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016518-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR TIAGO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Impulsiono estes autos a parte REQUERENTE, DR. RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA, a fim de intimar para dar andamento ao feito, em 10 (dez) dias, 

tendo em vista a devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004306-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL SILVA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 068/2020(LIVRO PJE) 

Rondonópolis - MT, 4 de março de 2020. Dados do processo: Processo: 

1004306-47.2016.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 61.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Aposentadoria por Invalidez 

Acidentária, Incapacidade Laborativa Permanente]; Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: ELIEL SILVA MENDES Parte Ré: EXECUTADO: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR(RPV) Senhor(a) Procurador(a): Nos termos da legislação em vigor 

(ART. 535,§ 3º, INCISO II NCPC), em virtude de sentença transitada em 

julgada, proferida nos autos de nº 1004306-47.2016.8.11.0003(PJE, que 

tem como parte AUTORA: ELIEL SILVA MENDES e parte REQUERIDA : 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REQUISITO O 

PAGAMENTO dos valores a seguir descritos da obrigação de pequeno 

valor (RPV) referente ao HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS em favor da 

advogada EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI, brasileira, casada, 

advogada, OAB/MT 6.209, portadora da CI/RG 1012386-5 SJ/MT e CPF: 

630.571.151-87, domiciliada na Rua D. Pedro II, 1.784, Bairro Santa Cruz, 

CEP: 78.710-786, nesta cidade de Rondonópolis/MT, , que deverá ser 

efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes , sendo o valor 

líquido transferido via deposito judicial , com guia emitida no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br/serviço/depositojudicial, e os impostos devidos 

pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme 

apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo 

de 60(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob 

pena de sequestro, devendo os respectivos comprovantes dos valores 

(PRINCIPAL /PREVIDÊNCIA/ IRRF) pagos pelo ente devedor ser juntados 

aos autos tão logo ocorra a quitação, num prazo de 15(quinze) dias. 

CREDOR VALOR BRUTO PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO 

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI R$ 4.893,52 R$ 0,00 0 0,00% 

R$ 0,00 R$ 4.893,52 Escoltam esta solicitação as cópias dos seguintes 

documentos, constantes no artigo 4º, § 1º do Provimento11/2017-CM: I- a 

sentença condenatória de ID. Nº 10228008 e o acórdão (não houve 

recurso); II - sentença homologatória do valor devido de ID. Nº 15500049; 

III- certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do processo de 

conhecimento de fls. ID. Nº 10912891, como dos embargos à execução, 

se houver: (não houve embargos); IV- certidão de intimação da Fazenda 

Pública para opor embargos de ID. Nº 13625140; V- certidão de decurso 

de prazo legal para oposição de embargos à execução de ID. 15019888, 

ou cópia da decisão nestes proferida: (não houve embargos). VI- o 

cálculo de liquidação de débito atualizada com as devidas deduções de ID. 

29816976; VII- procuração com poderes expressos de ID. Nº 3320920; 

Atenciosamente Francisco Rogério Barros Juiz de Direito AO(A) 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ: 

29979036000140, brasileiro(a), Endereço: Rua Arnaldo Estevan de 

Figueiredo, N° 134, Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002320-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA CRUZ BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO Processo n°: 

1002320-24.2017.8.11.0003 – PJE Requerente: SONIA DA CRUZ BATISTA 

Requerido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS Forense Lab Perícias e 

Consultoria, inscrita no CNPJ n° 30.359.101/0001-14, especialista em 

perícias técnicas judiciais, nomeada nos autos do processo supra, neste 

ato representado por sua sócia Ludmila Rodrigues, vem respeitosamente à 

Vossa Excelência pugnar pela juntada do laudo pericial anexo e expor o 

Laudo Pericial, conforme documento anexo: Nestes termos, Aguardo 

prosseguimento. Cuiabá, 06 de março de 2020. Forense Lab Perícias e 

Consultoria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009301-98.2019.8.11.0003

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:

LAERCIO DORIGON FERREIRA (REU)
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Impulsiono estes autos a parte REQUERENTE, DR. RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA, a fim de intimar para dar andamento ao feito, em 10 (dez) dias, 

tendo em vista a devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000987-32.2020.8.11.0003

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:

VALDEMIR PEREIRA CAMPOS (REU)

 

Impulsiono estes autos a parte REQUERENTE, DR. RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA, a fim de intimar para dar andamento ao feito, em 10 (dez) dias, 

tendo em vista a devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007360-16.2019.8.11.0003

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:

CLAUDIO JEOVANE DE SOUZA (REU)

 

Impulsiono estes autos a parte REQUERENTE, DR. RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA, a fim de intimar para dar andamento ao feito, em 10 (dez) dias, 

tendo em vista a devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005467-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BONINI E BORGES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

 

010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005467-58.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP VISTO Nos termos do artigo 

9º do CPC, intime-se o exequente para manifestar-se sobre o pedido de 

desbloqueio de valores penhorados na conta da empresa executada, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 6 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000345-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO MURAD FILHO (REU)

LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000345-98.2016.8.11.0003. AUTOR(A): MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

RÉU: RAMIRO MURAD FILHO, LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA 

FILHO VISTO Intimem-se as partes para em 5 dias manifestarem-se sobre 

a petição juntada no id 26387325. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 17 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013779-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

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. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 339355 Nr: 7639-44.2004.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE CASTRO GARCIA VELLOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Ferrira da Silva - 

OAB:148795 SP, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 VISTO

Dê ciência a a executada do conteúdo da certidão de fls. 211, onde 

consta que não há nenhum valor bloqueado nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 712847 Nr: 7932-33.2012.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA, CLAUDIO ZANOTTO 

JÚNIOR, GEORGIA ZANOTTO, DOROTHY ELIZA ZANOTTO, KAROLINA 

CURADO COPPOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade 

proposta por DOROTHY ELIZA ZANOTTO e determino o prosseguimento 

da execução.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se 

tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Transfira o valor penhorado nos 

autos para a conta única.Intimem-se os executados para, em 30 dias, 

oferecerem embargos à execução.Cumpra-se.Rondonópolis, quinta-feira, 

5 de março de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736546 Nr: 15859-16.2013.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA JANE DA SILVA SIENA

 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: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA JANE DA SILVA 

SIENA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 
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Valor – URV.

 Para se apurar as diferenças nos vencimentos do servidor aplica-se a 

metodologia da Lei 8.880/94, cuja fórmula de cálculo consiste na divisão 

do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e 

fev/94, pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV DO 

ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de 

pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não 

poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Ocorre que em análise ao laudo pericial de fls. 596/615, verifica-se que o 

perito não elaborou cálculo com base nos holerites de servidor paradigma, 

já que a autora somente foi admitida em 1997.

Para tanto, se faz necessário a análise das fichas financeiras de servidor 

em cargo semelhante.

Assim, deve ser realizada nova perícia contábil para análise se houve, de 

fato, perda remuneratória e se esta foi suprida.

Por essa razão, intime-se o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites de servidor em cargo 

semelhante da autora, 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:

 Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736637 Nr: 15939-77.2013.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA LIMA NETO

 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: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença promovida por JORGE DA SILVA LIMA 

NETO em face 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.

 Nomeado como perito o contador José Welliton Alves de Souza, este 

apresentou o laudo pericial conclusivo pela ausência de defasagem 

salarial (fls. 500/521).

A parte autora impugnou o laudo e requereu a realização de nova perícia 

(fls. 530/531).

O Município de Rondonópolis, por sua vez, concordou com o laudo pericial 

(fls. 533).

É o relatório.

Decido.

A questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos do 

servidor, aplicando-se a metodologia da Lei 8.880/94, in verbis:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente 

da data do pagamento;

 II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 

anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 

de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em 

fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar 

pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente 

pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em 

cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, 

inciso III, da Constituição.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na 

divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, 

jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV 

DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de 

pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não 

poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo 

perito está em consonância com o que determina a Lei nº 8.880/94, 

conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

De início, anoto que o perito utilizou como parâmetro para o cálculo as 

fichas financeiras anexadas nos autos, relativas ao período de 11/1993 a 

02/1994.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador 

elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses 

de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da 

folha, chegando a média aritmética de 80,66 (artigo 22, I).

Mês de competência Salário em CR$ URV do último dia do mês Valor do 

salário em URV

Nov/93 15.093,00 238,32 63,33

Dez/93 37.734,00 327,90 115,08

Jan/94 34.000,00 458,16 74,21

Fev/94 44.649,00 637,64 70,02

 Média aritmética: 80,66

 Média aritmética: com aplicação do Art. 22, §2º, da Lei 8.880/94 70,02

A seguir, o perito constatou que entre março/94 o servidor recebeu o 

valor em URV de 90,04; ou seja, superior a média aritmética (70,02), não 

ferindo, assim, o que preceitua o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 (fls. 566).

Mês de competência Salário em CR$ e R$ URV Valor do salário em URV

Mar/94 58.299,00 CR$ 647,50 139,80

Abr/94 70,03 R$ - -

Mai/94 75,00 R$ - -

Jun/94 75,00 R$ - -

Jul/94 75,00 R$ - -

Ago/94 81,00 R$ - -

Set/94 91,00 R$ - -

Out/94 100,00 R$ - -

Nov/94 100,00 R$ - -

Dez/94 177,00 R$ - -

O perito também observou a Medida Provisória nº 433/1994, bem como as 

Leis Municipais nº 2.159, nº 2.171, nº 2.200, 2.221 e 2.279, todas do ano 

de 1994 e que reajustaram as remunerações dos servidores municipais 

em 5,96%, 5,96, 7,59%, 12%, e 9,75%, respectivamente.

Nota-se, ainda, que todos os quesitos apresentados foram respondidos 

em aprofundado grau de detalhamento.

 Importante transcrever trecho do laudo que afasta a alegação de que a 

utilização da URV do fim do mês teria acarretado danos patrimoniais ao 

servidor, notadamente porque recebia seus vencimentos no fim do mês e 

teve um ajuste maior do que o pleiteado nestes autos: As Leis 2.159 e 

2.171 de maio de 1994 do Município de Rondonópolis – MT deram um 

reajuste no percentual de 11,92% (onze vírgula noventa e dois por cento). 

Posteriormente, com as Leis 2.200, 2.221 e 2.279, todas do ano de 1994, o 

salário do exequente foi reajustado em 29,34% (vinte e nove vírgula trinta 

e quatro por cento), totalizando assim, no ano de 1994, um reajuste de 

41,26% (quarenta e um virgula vinte e seis por cento) (fls. 520).

Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da 

inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, a 

requerente não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo 

pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a 

metodologia estabelecida na Lei nº 8.880/94.

Nota-se que os reajustes concedidos pelas Leis Municipais nº 2.159/94 e 

2.171/94 objetivaram justamente recompor as perdas salariais dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, 

conforme se infere do parágrafo único, do artigo 1º, das mencionadas 

leis. In verbis:

“Parágrafo único: O percentual do Caput deste Artigo representa a 

diferença apurada entre o salário do mês de janeiro do corrente ano 

convertido pela URV (Unidade Real de Valor) de 30 de janeiro deste ano, 

comparada com o salário convertido em URV pelo valor desta em 28 de 

fevereiro do mesmo ano, que serviu de base para o salário pago no mês 

de abril próximo passado, conforme Lei nº 2.148/94 e anexo Nº I a esta 
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Lei”.

Como se vê, referidas leis municipais tinha por objetivo a efetiva 

recomposição das perdas da URV, de modo que é totalmente possível a 

compensação do reajuste concedido por tais leis com o índice aferido na 

conversão dos vencimentos em URV.

Entender de forma diferente implica em contribuir com o enriquecimento 

ilícito do servidor, causando, assim, grande prejuízo financeiro ao ente 

público, uma vez que já houve a recomposição da defasagem salarial 

decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Registra-se o que a jurisprudência veda é a compensação com reajuste 

salarial concedido posteriormente, o que não é o caso.

Portanto, se agora, em fase de cumprimento de sentença, constatou-se, 

por meio de perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, 

porque o servidor recebeu a mais do que pleiteia, conforme a sistemática 

de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão 

reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser 

extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária 

com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94. Fase de 

cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de 

diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela 

municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença 

mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 

0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; 

DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. 

COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento 

de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente 

à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos 

termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil 

realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente 

recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. 

Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo. 

Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 

11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira 

Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Ressalto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada 

porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de 

diferença a ser quitada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE 

SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE 

APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. 

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 

802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 

1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acórdão condenou o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (fls. 92-v).

Nesse caso, cabe ao advogado da parte autora promover o cumprimento 

de sentença em relação à verba advocatícia.

 De outro norte, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de 

sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos 

honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, 

provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos 

interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que 

descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, 

porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à 

fase executiva.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a 

necessidade de realização de prova pericial com apresentação de 

quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de 

fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são 

devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para 

apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que 

será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

22/03/2018)”.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.

Intimem-se.

 Após, encaminhem-se os autos a CAA.

P.R.I.C.

Rondonópolis, quinta-feira, 05 de março de 2020.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 751641 Nr: 8596-93.2014.811.0003

 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: ADEMIR LOPES LOUREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT, NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - 

OAB:26486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por ADEMIR LOPES 

LOUREDO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Policial Militar, 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.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 428817 Nr: 10907-33.2009.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VITOR SOBRINHO, JOSE VITOR 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE VITOR SOBRINHO, CNPJ: 

37518065000133, Inscrição Estadual: 13176222-2. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, e do cônjuge se casado for, 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.

Despacho/Decisão: VISTO.Intime-se o executado e seu cônjuge 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, 05 de março de 2020

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811201 Nr: 18307-88.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MARLENE AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 170 de 444



SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARLENE 

AMORIM DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Agente Administrativo 

Fazendário, 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.: 816766 Nr: 1831-38.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: ROSE MEIRE SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813/0

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ROSE MEIRE 

SILVA FREITAS 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”. 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.: 775658 Nr: 4521-74.2015.811.0003

 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: MARINEI NUNES BASTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAMEDE BECK - 

OAB:13621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783669 Nr: 7630-96.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA CRUZ COELHO

 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, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA HELENA 

CRUZ COELHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. (...) DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o 

processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. 

Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807646 Nr: 17226-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR TEAGO PEREIRA, LEP, RCEP, ANA 

CAROLINA ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, NELSON 

DIAS DE MORAES, UNIMED RONDONOPOLIS, HOSPITAL REGIONAL DE 

RONDONOPOLIS "IRMÃ ELZA GEOVANELLA", JULIA MIGNOT ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - 

OAB:MT/5780, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B, 

PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de 

indenização formulados por CLAUDEMIR TEAGO PEREIRA, LORAM ELIAS 

PEREIRA, RHUAN CARLOS ELIAS PEREIRA e ANA CAROLINA ELIAS em 

desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o que faço para julgar extinto 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.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, condeno os autores ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do 

Município de Rondonópolis, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

considerando o tempo de tramitação do feito [quase 5 (cinco) anos], o 

local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo 

Civil.Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da 

sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. 

Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil).Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800727 Nr: 14655-63.2015.811.0003

 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 DE SOUZA LISBOA

 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: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA DE 

SOUZA LISBOA 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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816337 Nr: 1695-41.2016.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, ELIZETE 

PIEROZAN MAGALHAES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHAES, ALTAIR 

PIEROZAN MAGALHAES, ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES, ETELVINA 

REGINA MAGALHAES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT/4635

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de extinção da multa inserida na CDA nº 

201517053. INDEFEIRO, ainda, o pedido de penhora online pelo sistema 

BacenJud, tendo em vista que, conforme consignado na decisão de fls. 

38/40, eventual penhora deverá ser realizada por meio de averbação no 

rosto dos autos da falência (fls. 38-v).DEFIRO o pedido de penhora no 

rosto dos autos dos processos nº 42417-71.2014.811.0041 e 

6917-75.2013.811.0041 (Código 918501 e 800492), em tramite perante a 

1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da 

Comarca de Cuiabá, nos quais foi decretada a falência da 

executada.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734953 Nr: 14650-12.2013.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA GOMES MAGISTRI

 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:

 " (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). Agravo interno improvido. (STJ; 

AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. 

Humberto Martins; DJE 25/08/2016). Com essas considerações, 

DETERMINO o bloqueio de valores nas contas do ESTADO DE MATO 

GROSSO, CNPJ 03.507.415/0001-44, através do sistema Bacenjud, no 

importe de R$ 2.219,38, a fim de garantir o cumprimento da requisição 

judicial.Dê-se ciência da presente decisão ao Estado de Mato Grosso, por 

meio de remessa dos autos.Decorrido o prazo sem a interposição de 

recurso em face desta decisão, expeça-se alvará em favor da parte 

exequente.Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 6 de março de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 765160 Nr: 15948-05.2014.811.0003

 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: DIEGO LEONARDO DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB- FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTI BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113756 RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:OAB/MT13100, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354480 Nr: 9524-59.2005.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

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

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMARCO NAVES - 

OAB:6228

 INTIMAR o patrono da parte requerida advº RONIMARCO NAVES, OABMT 

Nº 6228, na qualidade de Síndico da Massa Falida TRESE CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA E OUTRAS, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeastar-se acerca dos demonstrativos financeiros acostados aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787651 Nr: 9280-81.2015.811.0003

 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: ANGELA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423

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

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806419 Nr: 16810-39.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: PAULO CÉLIO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que na sentença estabeleceu que o 

percentual dos honorários advocatícios seria definido depois de liquidado 

o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil (fls. 

242).

Assim, considerando o valor das parcelas atrasadas (fls. 278/280), fixo 

os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da advogada do autor 

no percentual de 10% sobre o valor exequendo, nos termos do artigo 85, 

§ 3º, I, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004925-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1004925-74.2016.8.11.0003 VISTO. MIGUEL GONÇALVES 

DOS ANJOS ajuizou ação de restabelecimento de benefício previdenciário 

de auxílio doença c/c pedido de aposentadoria por invalidez em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em 

síntese, que é segurado da Previdência Social por ter contribuído na 

qualidade de empregado, na função de operador de máquinas. Alegou que 

desenvolveu dentro da empresa as seguintes patologias: SEQUELAS DE 

TRAUMATISMO DO MEMBRO INFERIOR (CID 10 T93), DOR LOMBAR BAIXA 

(CID 10 M54.5), ESPONDILOSE (CID 10 M47), FRATURA DE OSSOS DO 

METATARSO (CID 10 S92.3), estando assim impossibilitado de exercer 

qualquer atividade física e profissional. Relatou que foi beneficiário do 

benefício de auxílio doença acidentário 91/546.189.413-1, no entanto, o 

benefício foi cessado indevidamente pela autarquia previdenciária, em 

06/09/2011, mediante alta programada, mesmo após novo pedido do 

benefício de auxílio doença, este foi indeferido, sob a alegação de “não 

constatação de incapacidade laborativa”. Afirmou que há muitos anos 

exerce essa atividade de operador de máquinas e como é de sabença tal 

atividade é extremamente desgastante para o corpo humano, tanto é que o 

autor já vem percebendo o benefício desde o ano de 2004, o que 

comprova que sua atividade laboral é totalmente prejudicial ao seu corpo. 
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Assim, constatada a incapacidade definitiva, requereu a concessão de 

aposentadoria por invalidez, devendo o valor ser apurado desde a data da 

cessação indevida ocorrida em (06/09/2011); Em sendo constatada a 

incapacidade temporária, pugnou pelo restabelecimento do benefício 

previdenciário. O requerido apresentou contestação e rechaçou os 

argumentos apresentados pela autora, ressaltando que para a concessão 

dos benefícios por ela pleiteados seria necessário o cumprimento dos 

requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam 

presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total 

improcedência dos pedidos formulados na exordia. Na eventual hipótese 

de condenação do órgão previdenciário, pugnou, ainda, que o DIB seja 

fixado na data da realização do exame médico pericial (id. 4567832). O 

autor impugnou a contestação (id. 4693946). A decisão do id. 4811611 

deferiu a produção de prova pericial médica, determinando que o valor dos 

honorários do perito fosse pago pelo autor, haja vista que não existe 

nesta comarca profissional que realize perícia médica sem receber sua 

contraprestação. Contudo, o autor alegou não ter condições financeiras 

para arcar com o custo da perícia médica e requereu que o INSS seja 

compelido a pagar o valor da perícia, nos termos da Lei nº 8.620/93 (id. 

6691121). Referido pedido não foi acolhido, tendo sido determinada a 

intimação do autor para depositar o valor da perícia, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do processo prosseguir sem a realização dessa 

prova (Id 6730168). Diante da excessiva dificuldade da parte autora em 

cumprir o encargo, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, 

reconsiderou-se a decisão que determinou que o pagamento do valor da 

perícia fosse realizado pelo autor e inverteu-se o ônus da prova, nos 

termos do artigo 373, § 1º do CPC, a fim de que a perícia médica seja 

produzida pelo INSS (id. 15537502). Realizada perícia médica, o laudo foi 

juntado no id. 24733280. A parte autora impugnou o laudo ao argumento 

de que destoa dos laudos e atestados médicos juntados nos autos. 

Requereu a realização de novo laudo pericial (id. 25572975). O INSS, por 

sua vez, tomou ciência do laudo, mas não se manifestou. É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Ainda sobre as provas existentes nos autos, saliento 

ser desnecessária a elaboração de nova perícia médica, uma vez que o 

laudo pericial de fls. 88/89 do PDF se mostra suficiente para o deslinde da 

causa. Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca, inicialmente, a 

condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de 

ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio doença e a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria 

incapacitada para o trabalho em razão das sequelas físicas advindas de 

acidente de trabalho. O benefício de auxílio doença pretendido está 

disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao 

segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividades 

habituais por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período 

de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, verbis: 

“Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em conformidade, ainda, com a 

redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação 

do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado 

seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que 

lhe garanta a subsistência. “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Sopesando os elementos de prova 

acostados aos autos, convenci-me de que a autora não preenche os 

requisitos para a aposentadoria por invalidez ou para o auxílio doença 

acidentário. Com efeito, o exame pericial realizado pelo médico Diógenes 

Garrio Carvalho, em 31 de maio de 2019, sob o crivo do contraditório, 

apontou que o autor foi vítima de acidente em rosco sem fim, onde ficou 

preso o pé direito. Teve fratura e deformidade no mesmo. Exame físico 

com perda de movimentos dos dedos do pé direito e deformidade leve do 

mesmo. Refere dosalgia com pouca limitação de movimento (id. 24733280). 

Segundo o expert, o autor é portador de sequela de trauma no pé direito e 

lombalgia. A sequela no pé é decorrente de acidente de trabalho. Não 

sabe relatar a época do acidente. Apresenta deformidade e limitação leve 

em pé direito (quesitos 1, 4 e 8). Consta no laudo que o autor não 

apresenta incapacidade para o trabalho. Está trabalhando como operador 

de máquinas há 9 meses novamente (quesito 14). Observo, ainda, que, no 

contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por 

profissional hábil e isenta, apresenta-se como o elemento de prova mais 

concreto para o desate dos pontos controvertidos. Assim, na esteira 

destas conclusões, entendo que o demandante não tem direito à 

percepção de auxílio doença ou à aposentadoria por invalidez, porquanto 

não houve a demonstração da incapacidade total para o trabalho. Pelo 

contrário, no laudo da perícia médica consta que a sequela causou 

debilidade funcional por um determinado tempo, mas não tornou o autor 

incapacitado para o trabalho habitual e que, inclusive, exerce atualmente 

atividade remunerada (operador de máquinas id. 24733280). A despeito da 

inconformidade do autor com o laudo apresentado, o perito, não negou 

que a lesão tenha causado debilidade funcional, mas concluiu que a 

incapacidade permaneceu um determinado tempo após um período de 

tratamento e que agora, se encontra apto para o trabalho que exerce. 

Ressalta-se que o laudo médico particular juntado pelo autor é de 2016 (id. 

25572975), portanto, não é apto para atestar o estado de saúde atual do 

requerente ou confrontar o resultado da perícia médica realizada em maio 

de 2019. Além disso, em razão do caráter temporário do auxílio doença, 

não há como determinar que a autarquia permaneça pagando o auxílio 

doença ao autor quando este reúne condições para exercer atividade que 

lhe garanta a subsistência, principalmente, quando já se encontra 

trabalhando, como no caso dos autos. Assim, justificada a cessação do 

benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os requisitos 

ensejadores de seu pagamento, em decorrência da recuperação da 

autora. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - 

AUXÍLIO DOENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCAPACIDADE 

LABORAL - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A 

CAPACIDADE DO AUTOR - SEGURADO QUE INCLUSIVE VOLTOU A 

TRABALHAR - DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR QUE ATESTAM 

SUA INCAPACIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO 

DO JUIZ - SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO. (TJ-PR: 

Apelação Cível nº 8748058 PR 874805-8, Órgão Julgador: 7ª Câmara Civel, 

Relatora: Denise Kruger Pereira, julgamento: 18/09/2012). Assim, 

justificada a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que 

ausentes os requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da 

inexistência de incapacidade laboral da autora. Com essas considerações 

e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados MIGUEL GONÇALVES DOS 

ANJOS contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ao pagamento dos 

honorários do perito Diógenes Garrio Carvalho, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), devidamente atualizado com correção monetária pelo 

INPC, a partir da realização da perícia (fls. 31/05/2019 – -id. 24733280). 

Oficie-se à Seção de Cálculos e Pagamentos Judiciais do INSS/MT (id. 

26346165) para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, independentemente do trânsito em julgado da 

sentença. Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à 

sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91). Transitada 

em julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007192-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

SENTENÇA Vistos etc., Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta MESSIAS NUNES DE 
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SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Aduz, em breve 

síntese, que em janeiro do corrente ano sofreu um Acidente Vascular 

Cerebral – AVC (CID 10 – I64), o que acabou lhe deixando com severas 

sequelas, ocasionando a perda de sua capacidade de locomoção, 

deixando-o acamado em dependência total de seus familiares, inclusive 

para se alimentar e realizar sua higiene pessoal. Relata que não obstante 

as sequelas deixadas pelo AVC, o autor possui cegueira e enfisema 

pulmonar, necessitando inclusive de oxigênio para uso domiciliar, em 

razão da insuficiência respiratória grave que lhe acomete. Por fim, 

assevera que não possui condições de arcar com os custos do serviço 

de internação domiciliar (Home Care) diante seu alto custo. Partindo de tais 

premissas, pugna pela concessão do serviço de Home Care em caráter 

contínuo e permanente. Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio 

Técnico - NAT, o qual aduziu que não está demonstrada nos autos a 

necessidade de disponibilizar o serviço na modalidade de Home Care, 

mas, sendo elegível para a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único 

de Saúde. Diante tais considerações, a análise da tutela provisória de 

urgência pleiteada fora postergada para após uma avaliação in loco do 

paciente pela equipe médica do Escritório Regional de Saúde, o que restou 

acostado aos autos no ID 22109857. Consta no parecer médico do 

Escritório Regional de Saúde que o autor se encontra acamado, com 

sequelas de AVC, não fala e não se movimenta do lado esquerdo, 

apresenta déficit cognitivo, enfisema pulmonar e arritmia cardíaca, obtendo 

26 pontos em avaliação pela Tabela ABEMID, enquadrando-se na 

modalidade de alta complexidade do serviço (ID 22109857). O Ministério 

Público se manifestou favorável a concessão da tutela provisória de 

urgência (ID 22289278). A tutela provisória foi deferida (ID 22294655). A 

Secretaria Municipal de Saúde carreou aos autos outra avaliação do autor, 

onde constatou que ele se encontra elegível a receber os serviços de 

Home Care na modalidade alta complexidade já que obteve 24 pontos na 

Tabela ABEMID (ID 22376943). A prestadora do serviço de Home Care 

prestou conta nos autos dos serviços prestados nos meses de agosto, 

setembro e outubro. O Município de Rondonópolis contestou o feito (ID 

23071546), alegando ilegitimidade passiva, não demonstração por parte da 

autora no serviço de Home Care, impossibilidade de arcar com os autos 

custos do serviço, violação ao princípio da separação dos poderes e 

ausência de disponibilidade orçamentária. O autor impugnou à contestação 

no ID 23902996, rechaçando in totum suas fundamentações. A decisão de 

ID 26035112 determinou o bloqueio de valores em contas do requerido a 

fim de saldar os serviços prestados nos meses agosto e setembro de 

2019. O Ministério Público apresentou parecer final no ID 26613481, 

pugnando pela procedência do pedido inicial, eis que suficientemente 

demonstrada a necessidade do serviço de Home Care na modalidade alta 

complexidade em favor do autor. A empresa prestadora do serviço de 

Home Care prestou conta dos serviços prestados nos meses de 

outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 (Ids 

26666902, 27444152, 27939978 e 29178443). Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão de fato e 

de direito. Da preliminar de ausência de interesse processual O Município 

de Rondonóoplis arguiu a ausência de interesse processual, ao 

fundamento de que a Constituição Federal trouxe o direito à saúde como 

um direito social e não individual, de modo que a concessão de um direito 

individual para tratamento de saúde ou fornecimento de medicamentos 

acaba por deturpar o próprio conceito de direito social que é a saúde 

pública. De início, destaco que para se aferir o interesse que exige a lei 

para o processamento da ação devem restar demonstradas a 

necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo. 

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, 

vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com 

propriedade assevera: “Pode-se definir o interesse de agir como a 

‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal 

‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode 

exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre 

absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento 

que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao 

demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que 

se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo 

atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da 

demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo 

daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria 

dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários 

em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, 

deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”. Em sentido 

idêntico, preleciona José Roberto dos Santos Badaque, in Breves 

comentários ao Novo Código de Processo Civil / Tereza Arruda Alvim 

Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 

coordenadores - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.217, 

nos seguintes termos: “Em seguida, formula as seguintes perguntas: 

segundo a afirmação do autor, existe crise no plano do direito 

substancial? Há resistência à atuação espontânea da regra? Em outras 

palavras: a atividade jurisdicional já é necessária? O desenvolvimento do 

processo será útil ao restabelecimento do ordenamento jurídico e da paz 

social? Somente diante de resposta afirmativa, deve a relação processual 

prosseguir, pois caso contrário tudo o que se fizer, daí para a frente, 

poderá ser inútil. Por fim, tendo em vista especificidades do sistema de 

tutelas jurisdicionais e da multiplicidade de procedimentos, é preciso 

verificar se o autor adotou a técnica processual exigida para aquela 

situação da vida por ele apresentada. Quer porque desnecessária 

naquele momento a tutela jurisdicional, quer em razão de não haver a 

imprescindível adequação entre a situação descrita e a modalidade de 

tutela ou o tipo de procedimento, inadmissível o julgamento do mérito. O 

exame realizado pelo juiz destina-se tão somente a identificar se a tutela 

jurisdicional pleiteada é realmente útil, se constitui meio necessário e 

adequado à eliminação de fenômeno patológico no plano das relações 

substanciais. Se afirmativa a resposta, reconhece-se presente o 

interesse. O interesse de agir constitui expediente destinado a evitar 

processos injustificados, permitindo a verificação da utilidade social da 

iniciativa judicial, só admissível se apta a contribuir de forma real para a 

efetivação do direito e a pacificação social. Tem interesse processual 

aquele que deduz perante o juiz direito subjetivo ou potestativo, individual 

ou coletivo, cuja satisfação dependa daquela modalidade de tutela 

jurisdicional por ele pleiteada. A utilidade da tutela jurisdicional para a 

solução da controvérsia revela a existência de interesse, situação a ser 

aferida objetivamente, mediante a verificação de determinado fato que faz 

nascer a necessidade da tutela jurisdicional, que deverá ser adequada à 

eliminação da crise de direito material. Essas premissas deixam claro que 

somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e 

a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que 

autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que 

traga a pacificação social. Na espécie, razão não assiste ao réu, uma vez 

que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora 

busca por meio da presente demanda obter o acesso a ele, ainda que de 

forma individual. Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, 

uma vez que houve recusa no fornecimento do serviço de Home Care 

pleiteado pela parte autora, o que possibilita inclusive a intervenção do 

Poder Judiciário a fim de assegurar o direito constitucional à saúde da 

parte autora, sem qualquer tipo de violação ao princípio da separação dos 

poderes, como tenta fazer crer o requerido. Assim, rejeito a preliminar 

suscitada. Da preliminar de ilegitimidade passiva Apesar de a manutenção 

da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a 

todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação (art. 196 da Constituição Federal). Logo, o dever de 

assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade 

solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade 

de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui 

responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão 

optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência 

à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais. Assim, 

rejeito a preliminar suscitada. Do mérito O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta a necessidade do 

serviço de Home Care, e que seu direito foi negado pelo réu. É cediço que 

a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado 

é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal 

resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito 

Social, após dispor em seu art. 196 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 
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recuperação”. O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e 

serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a 

sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de 

forma direta ou indireta. Dessa forma, uma vez comprovado que o cidadão 

necessita do atendimento médico postulado, deve prevalecer o direito 

constitucional à saúde, de modo que não pode o Poder Público demandado 

alegar escassez de recursos ou inexistência nos estoques ou ainda que o 

fornecimento não seja de sua responsabilidade. Destaco que a tutela 

desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual 

descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que 

“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2º). 

Aliás, é cediço que à parte autora é facultado optar por demandar em face 

de qualquer dos entes federativos, pois, como visto, é solidária a 

responsabilidade entre eles. Por esse motivo, é desnecessário o 

chamamento do Estado de Mato Grosso ou a União Federal ao feito. 

Acerca do tema, eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - 

RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.Demonstrada a necessidade de 

atendimento domiciliar, não merece reparo a decisão que albergou a 

pretensão.Existe responsabilidade solidária entre o Estado e Município, 

quando se busca garantir o direito à saúde.Ausente a ocorrência de 

qualquer situação ofensiva à dignidade da paciente, não há que se falar 

em ressarcimento por danos morais. (Ap 83619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)” “CONSTITUCIONAL 

E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO 

SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 

DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO 

MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – 

RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve 

garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis 

para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a 

responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou 

medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões 

constitucionais, em especial quando se está diante de direitos 

fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez 

que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir 

de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência 

destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda 

Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, 

em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 

10/07/2017)” É cediço que as despesas públicas devem estar dentro de 

previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede 

pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”. A 

partir dessas premissas, tem-se que, na hipótese dos autos, o autor se 

encontra acamado, faz utilização de cilindro de oxigênio, possui arritmia 

cardíaca, está totalmente dependente de terceiros para realizar as 

atividades mais simples do ser humano. Os laudos médicos acostados nos 

autos corroboram com as informações constantes na inicial, ao indicar 

para a autora o serviço de Home Care, necessidade que também se 

vislumbra pelas duas análises feitas com base na Tabela ABEMID, onde o 

autor obteve 26 e 24 pontos (ID 22109857 e 22376943). Além disso, no 

que diz respeito à incapacidade econômica da parte autora, restou 

suficientemente demonstrada a sua impossibilidade em arcar com os 

gastos relativos tratamento requerido, uma vez que há declaração de 

hipossuficiência acostada à inicial. Ademais, é sabido que os custos do 

serviço de Home Care não cabe no orçamento de qualquer família 

brasileira, tanto é assim, que o próprio Município de Rondonópolis, com 

mais de 230.000 habitantes alegou incapacidade de dispensar o serviço. 

Não obstante a isto, o autor é usuário do SUS, conforme se verifica em 

sua Carteira do SUS de nº 209713796660002 (ID 21331178 – Pág. 2). Com 

efeito, o conjunto probatório encartado aos autos revela que o 

atendimento de Home Care é compatível com as necessidades do autor, 

mormente por oferecer, além de acompanhamento médico, a assistência 

de profissionais da saúde como de enfermagem, fundamental para a sua 

recuperação. Além disso, urge destacar que não pode o Poder Judiciário 

negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a 

morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto 

apresenta risco iminente à saúde de um cidadão que se encontra 

acamada e é dependente de terceiros para realizar os afazeres mais 

simples do cotidiano de um ser humano. Logo, uma vez demonstrado que 

o autor necessita do serviço de Home Care pleiteado, por meio do qual 

serão fornecidos cuidados prestados por equipe multidisciplinar que 

auxiliem a evolução do seu quadro de saúde, a procedência do pedido 

inicial é medida que se impõe. Com relação ao grau de complexidade do 

serviço a ser prestado, inicialmente, verifico que deve ser ofertado o 

pacote de alta complexidade, diante as indicações médicas carreadas ao 

longo do feito. O que não impossibilita durante a fase de cumprimento de 

sentença a alteração do grau de complexidade do serviço a ser prestado, 

caso demonstrado acervo técnico probatório para tanto, visto que o direito 

ora concedido é para que o requerido preste serviço de Home Care na 

medida das necessidades da autora. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de condenar o Município de 

Rondonópolis a fornecer ao autor o atendimento domiciliar - Home Care –, 

cujo o grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver 

alteração no quadro clínico desta, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. No caso, 

reaprecio o pedido de antecipação de tutela específica, pois entendo 

presentes os requisitos autorizadores da sua concessão, por se tratar de 

ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, bem como 

pelo caráter urgente do pleito formulado. É que restou demonstrado de 

forma clara e patente o direito da parte autora à inscrição no programa de 

serviço assistencial e, além disso, não há dúvidas quanto ao dano 

irreparável que o autor sofrerá caso não receba o tratamento 

imediatamente, uma vez que se trata de quadro de saúde grave. Deste 

modo, apenas RATIFICO a tutela já concedida. Tendo em vista as 

prestações de contas dos serviços de Home prestados, as quais se 

encontra com os mesmos parâmetros da prestação de contas referente 

aos meses não impugnados e já pagos, bem como por não verificar 

nenhum vício nestas, determino o bloqueio de R$158.593,74 (cento e 

cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e quatro 

centavos) nas contas do Município de Rondonópolis, e sua posterior 

liberação em favor da prestadora de serviço de Home Care, a fim de quitar 

os serviços prestados nos meses de outubro/2019, novembro/2019, 

dezembro/2019 e janeiro/2020. Intime-se o Município de Rondonópolis para 

que caso queira, impugne a posteriori as contas trazidas pela empresa 

Carmed referente ao mês de setembro. Intime-se a autora para que 

promova o cumprimento provisório de sentença, sob pena de ineficácia da 

tutela concedida, considerando a imprescindibilidade de proceder com a 

remessa necessária do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Deixo de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Condeno o requerido a pagar honorário de sucumbência, 

diante o valor dado à causa, a fim de evitar aviltamento em seu 

arbitramento, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, 

fixo em R$1.000,00 (um mil reais). Transcorrido o prazo recursal, 

certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em 

sede de remessa necessária. Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003664-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAILA MURAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 175 de 444



SENTENÇA Vistos etc. A Exequente formulou pedido de desistência da 

ação (id. 24820829). Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de desistência da ação 

formulado em manifestação juntada aos autos sob id. 24820829. A 

desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia ao 

direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente 

feito com as devidas anotações e cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002438-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CREULI ANDRADE DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003406-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e 

Reparação Civil de Danos proposta por Cloves da Silva em desfavor do 

SANEAR. Atribuiu à causa o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). 

Decido. O artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, estabelece que nos foros em 

que houver Juizado Especial da Fazenda Pública e o valor da causa não 

ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos, este obterá competência 

absoluta para processar e julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

(...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda 

Pública, a sua competência é absoluta.” 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. Destaca-se que a 

competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser alegada de 

ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso dos autos a 

nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários-mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 176 de 444



INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública 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. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002700-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011372-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação Indenizatória de Danos Morais proposta por 

Vanessa Ferreira Farias em desfavor do Sanear – Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis. Atribuiu à causa o valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais). Decido. O artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

estabelece que nos foros em que houver Juizado Especial da Fazenda 

Pública e o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) 

salários-mínimos, este obterá competência absoluta para processar e 

julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” 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 
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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. 

Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública e 

pode ser alegada de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso 

dos autos a nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003034-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CESAR BONDAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando à 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004977-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA BUGALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO IKEDA CAETANO OAB - MT0014426A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

TAUÊ BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES, na pessoa de seus procuradores DANILO IKEDA CAETANO 

Procurador Jurídico OAB/MT 14.426 e, Edilma Avelino dos Santos Rossoni 

OAB/MT 6.209, para se manifestarem acerca da petição do médico perito 

Dr. Thiago Tauê Gomes Brandão, apresentando proposta de honorários 

periciais.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 623228 Nr: 6132-10.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO DE ALMEIDA GUIMARÃES, Cpf: 

05902358183, Rg: 2410982-7, Filiação: Sandra de Almeida Guimaraes e 

Sebastião Guimaraes, data de nascimento: 14/10/1995, brasileiro(a), 

convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: INTIMAÇÃO do Réu, acima qualificado e atualmente em local 

incerto e não sabido, da sessão de julgamento perante o Tribunal Popular 

do Júri, designada para o dia 14/08/2020, às 09 horas, neste Juízo.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DIEGO DE ALMEIDA 

GUIMARÃES como incurso nos arts. 121, §2º, II e IV, do CP, contra uma 

vítima, art. 121, §2º, II e IV, CP c/c art. 14, II, CP c/c art. 18, I, parte final, CP, 

contra a segunda vítima, art. 14 da Lei 10.826/2003, todos em concurso 

material de crimes, art. 69 do CP, e nas disposições da Lei 8.072/90.

Despacho/Decisão: I – Designo para o dia 14 de agosto de 2020, às 

09h00min, sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.II – 

Intimem-se as partes para, em até 05 (cinco) dias, indicar o endereço atual 

e correto das testemunhas arroladas, sob pena de prejuízo da prova, 

prazo em que a defesa deverá atualizar o endereço do réu.III – Após, 

intimem-se as testemunhas e, em seguida os Srs. jurados.IV – 

Requisite-se reforço policial.V– Intime-se o réu no endereço declinado na 

nova manifestação, se inerte, no último endereço conhecido, sob pena de 

revelia

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, Flávia Regina Souza 

Pereira, digitei.

Rondonópolis, 05 de março de 2020

Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702193 Nr: 12976-97.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RUBIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 04 de março de 

2020, às 15h30min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701637 Nr: 12587-15.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE BARROS ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu LUCAS DE BARROS ANTÔNIO, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, 

ambos do CP (1º fato), c/c art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP (2º fato), c/c 

art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, ambos do CP (3º fato), c/c art. 29 e 61, I, 

ambos do CP, na forma do art. 71 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. Quanto aos 

antecedentes criminais, diante das condenações criminais (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702599 Nr: 238-43.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA PIMENTEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 25 de março de 

2020, às 09h00min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 631457 Nr: 3536-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTINS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18.717/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, contrarrazoar o recurso 

em sentido estrito de fls. 163/107.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 692615 Nr: 5246-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, JOSIMAR 

SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408 A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, IMPULSIONO os presentes autos conclusos, 

tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

haja vista que a audiência designada nos presentes autos ficou 

impossibilitada de ser realizada tendo em vista que o Magistrado MM Dr. 

Wagner Plaza Machado Junior – Substituição Legal nesta Vara, precisou 

despachar/sentenciar/realizar audiências em autos cujos réus respondiam 

presos.

3ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 654057 Nr: 3618-79.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Rodrigo Dourado 

Magalhães, 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.: 669924 Nr: 2435-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 Após analisar com acuidade os autos, entendo que apesar da ausência 

de previsão legal expressa para embasar o pleito da defesa, ainda assim, 

no caso em tablado, diante de suas peculiaridades, bem como diante da 

ausência de intimação da vítima Adrieli Aparecida Porto Ferreira, hei por 

bem deferir o pedido, utilizando-me da forma da argumentação per 

relationem torno parte integrante desta decisão os argumentos contidos na 

petição da defesa.

Designo audiência para o dia 09/04/2020, às 15h50m, saindo os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669924 Nr: 2435-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 Autos nº 2435-39.2018.811.0064 – Cód. 669924

Vistos.

Em contato telefônico através do número (66) 9 9625-3384, a testemunha 

Adriele Aparecida Porto Ferreira informou que pode ser encontrada em 

seu endereço, sendo na Avenida São João, s/n, “residencial com muro cor 

salmão e portão fechado da cor prata”, e ainda, como ponto de referência, 

“em frente a creche municipal” OU Avenida José Pinto, s/n, Quadra 08 

Lote 07, Bairro João de Barro, “residencial com muro cor salmão e portão 

fechado da cor prata”, e ainda, como ponto de referência, “em frente a 

EMEI João Lopes da Silva”

Determino a intimação da testemunha para audiência redesignada para o 

dia 09 de abril de 2020 às 15h50.

 Intime-se e cumpra-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 692321 Nr: 4955-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Daniel Paulista 

Campos Junior, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Com arrimo no art. 367 do Código de Processo Penal declaro a revelia do 

réu Vinicius Almeida de Oliveira, vez que, não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal, e não compareceu a presente 

audiência e nem mesmo justificou a sua ausência.

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.: 702844 Nr: 448-94.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Adriano Machado 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656943 Nr: 6306-14.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT-17088, VALDENICE GABRIEL DA COSTA - OAB:13.891 

OAB/MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Renan Rodrigues de 

Oliveira, 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.: 609271 Nr: 7160-81.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR MOREIRA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Evandro Maciel 

Copetti Boher, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Solicito com urgência e a devolução dos mandados e caso não tenha sido 

encontrada no endereço, intimar a defesa para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias acerca da testemunha.

 Designo audiência de continuação para o dia 22 de abril de 2020 às 

17h30min.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635068 Nr: 6281-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MATOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:13.385/O-MT

 Solicito informações quanto a Carta Precatória de fls. 122 expedida para a 

Comarca de Uberlândia-MG a fim de inquirir a testemunha Marli Vieira 

Matos Santos.

 Voltem os autos conclusos para novas deliberações.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640754 Nr: 2238-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ROSA, HELIO AMANCIO 

RODRIGUES, OLINTO GOMES DE CARVALHO, DANILO BOZA, AURINO 

ALVES DA SILVA, ANDERSON SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:MT/ 14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles Danilo Lopes Leite - 

OAB:5270-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FLAVIA ALMIRAO 

DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16.715-A/MT

 Diante da ausência das testemunhas, fica prejudicado o presente ato, 

diante disso, redesigno audiência para o dia 22 de abril de 2020 às 

16h30min.

 Defiro o requerimento da Dra. Flávia, em homenagem ao princípio da ampla 

defesa, salientando ainda, que não vislumbro nenhum prejuízo para a 

marcha processual diante da realização de novo ato e da presença da 

testemunha nesta solenidade.

Concedo vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

acerca da testemunha Juscinei Ferreira dos Anjos.

 Requisitem-se as testemunhas Marcio Ferreira, Nelson de Souza Neto, 

Roberto Antônio dos Santos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664270 Nr: 12716-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SANTOS MENDES, WAGNER SILVA 

DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Fábio Soares da 

Silva e Cosmo Socrates de Souza Braz, 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.: 687632 Nr: 910-85.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMERSON CRISOSTOMO URBIETA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha José Alencar da 

Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Indefiro o requerimento porque entendo que não há necessidade de 

produção da prova requerida além de que neste momento (19h25m), se 

coloca como impossível de ser realizada já que não contamos com a 

presença de outras pessoas para tal desiderato, principalmente a vítima.

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.: 668835 Nr: 1577-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Homologo a desistência de inquirição das vítimas e testemunhas 

supracitadas para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Aguardo o retorno da missiva de fls. 127, expedida para a Comarca de 

Guiratinga com a finalidade de inquirir a testemunha Thiago Moreira 

Narciso. Com o aporte, 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.: 652341 Nr: 1928-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DUARTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Lucineide Valejo de 

Souza, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como da revelia 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.: 614196 Nr: 4819-48.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE VINICIUS DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Amir da Cruz 

Soares e Mario Almeida Souza, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, e com o aporte da Carta Precatória 

expedida a Comarca de Piracicaba-SP com a finalidade 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.: 617459 Nr: 539-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBSON SOARES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas, 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 300073 Nr: 3021-33.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 3021-33.2005.811.0064 – Cód. 300073

Vistos.

Defiro o requerimento do Ministério Público, para tanto, DETERMINO que 

seja expedida carta precatória à cidade e comarca de Camburiu/SC, para 

que seja viabilizada a intimação e inquirição da testemunha BRUNA 

GABRIELLE MELLO DO NASCIMENTO, a qual poderá ser encontrada no 

endereço indicado à fl. 163, consignando que, caso o d. juízo deprecado 

disponha do sistema de videoconferência, que juízo tem interesse em 

realizar o ato pelo mesmo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329796 Nr: 605-19.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANDRE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 Intimação do Advogado Doutor MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668, para apresentar os Memoriais, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335804 Nr: 6620-04.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADEMIR BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SANTOS QUEIROZ 

OLIVEIRA - OAB:27.159/O-MT, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14.885-MT

 Intimação do Advogado Doutor RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14.885-MT, para apresentar as contrarrazões no prazo legal, Nada 

mais.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 620896 Nr: 4035-37.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISTEVÃO NASCIMENTO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADELSON DINIZ - 

OAB:79097

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISTEVÃO NASCIMENTO PINHEIRO, 

Filiação: Maria Auxiliadora Caetano Nascimento e Osvaldino Pinheiro 

Alves, data de nascimento: 02/05/1994, brasileiro(a), natural de 

Tesouro-MT, convivente, soldador, Telefone (66) 9600-0626. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados bancários para lhe ser 

restituído metade do valor da fiança deferido em sentença, devendo 

apresentar cópia do cartão do banco e do CPF do titular da conta.

Despacho/Decisão: "Verificando os autos, observa-se a prestação da 

fiança à fl. 27, bem como pagamento desta à fl. 37 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. 25, 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. Ademais, com relação ao valor 

remanescente da fiança prestada, nos termos do art. 347, do CPP, 

determino a sua restituição ao acusado, devendo o mesmo ser intimado, 

inclusive por edital se necessário, para fornecer os dados bancários para 

tal desiderato. Decorrido o referido prazo sem manifestação, desde já 

decreto o perdimento do valor remanescente e determino a sua vinculação 

ao mesmo incidente mencionado alhures (cód. 696442 procedimento de 

destinação de fianças e prestações pecuniárias) em trâmite no Juízo da 3ª 

Vara Criminal local). "

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 05 de março 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.: 621711 Nr: 4787-09.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LOPES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Diante da ausência justificada das testemunhas e da não intimação do réu 

conforme certidão de fls.119 restou prejudicada a presente solenidade.

Concedo vistas dos autos a Defesa pelo prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste acerca do endereço do réu, após manifestação, 

determino desde já a expedição de eventual mandado de intimação ou 

carta precatória a fim de proceder ao interrogatório.

Solicito informações quanto ao cumprimento da Carta Precatória de fls. 

120, salientando mais uma vez a possibilidade de realizar o ato através de 

videoconferência. Aguardo o retorno da Carta Precatória de fls. 122.

Voltem os autos conclusos para novas deliberações.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 625081 Nr: 7421-75.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSO COMÉRCIO DE CEREAIS - LTDA, 

CARLONE ALVES BELEM, MARISALVA DORIGON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, Caio Fellipe Batista Vilamaior - OAB:20699/O MT, 

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:20.739-A/MT, Zaid Arbid - 

OAB:1822-A

 Intimação do Advogado Doutor ANATALÍCIO VILAMAIOR - OAB:5172-MT, 

Caio Fellipe Batista Vilamaior - OAB:20699/O MT, ZAID AHMAD HAIDAR 

ARBID - OAB:20.739-A/MT, Zaid Arbid - OAB:1822-A, para apresentar os 

Memoriais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630357 Nr: 2574-93.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA KATIUSSIA PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 Autos nº 2574-93.2015.811.0064 – Cód. 630357

Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pelo patrono do (a) acusado (a) 

às fls. 139/152, onde o mesmo informa que na data designada para 

audiência de oferecimento da proposta de suspensão condicional do 
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processo, estará impossibilitado de acompanhar sua cliente, pela qual foi 

contratado recentemente para atuar no feito, bem como na referida data 

em que o ato se realizará o mesmo estará participando de curso na cidade 

de Belo Horizonte/MG, dessa REDESIGNO a audiência anteriormente 

designada do processo para o dia 10.04.2020, às 15h45min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 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 2792-24.2015.811.0064 – Cód. 630600

Vistos.

Em razão da necessidade deste magistrado ter que se ausentar da 

Comarca no período de 15.03.2020 à 27.03.2020 em virtude da 

convocação do mesmo, requerida pelo Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso – Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha para atuar em ação rápida no regime de exceção na 4ª Vara Cível e 

na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, declarado pelo 

Provimento n. 7/20020-CM; REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 15.04.2020, às 14h50min, conforme contato 

telefônico realizado pela assessoria deste Juízo, reagendada com a 

gestora de videoconferência Cleusa Rodrigues da Comarca de Campo 

Grande/MS.

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 redesignada para o ato, o qual será realizado por este 

J u í z o  D e p r e c a n t e ,  c u j o  l i n k  d e  a c e s s o  é 

https://call.lifesizecloud.com/385473 - senha de acesso:191934.

Por fim, dê-se vista dos autos novamente ao Ministério Público para que se 

manifeste acerca da testemunha Eduardo Henrique Souza Lana, conforme 

consignado na decisão de fls. 290.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635040 Nr: 6254-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL GIONGO BERTONI, ITALO TRASI 

FILHO, SAMIR DAUD TRASI, GABRIEL ZUZARTE DE MENDONÇA 

TAVARES, MARCIO ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO SALES FERNANDES 

GIONGO - OAB:OAB/MT 25.841

 Autos nº 6254-86.2015.811.0064 – Cód. 635040

Vistos.

Verifico que na sentença proferida nos autos em audiência (fls.172/173), 

deixou de tratar acerca das fianças recolhidas nos autos, razão pela qual, 

em tempo, DETERMINO que sejam restituídas aos acusados GABRIEL 

GIONGO BERTONI, GABRIEL ZUZERTE DE MENDONÇA TAVARES, SAMIR 

DAUD TRASI, MÁRCIO ROGÉRIO BERTONI e ITALO TRASI FILHO os 

valores das fianças recolhidas no feito (fls. 71/74 e 184), e considerando 

que os réus indicaram a conta bancária de seu procurador conforme 

procurações de fls. 186/190, procedam-se a imediata transferência dos 

valores mediante alvará eletrônico.

Após, cumprimento da determinação acima, não havendo nenhuma outra 

pendência neste feito, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615378 Nr: 6043-21.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR SANTOS DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 Autos nº 6043-21.2013.811.0064 – Cód. 615378

Vistos.

Considerando que a testemunha JOSÉ JOMAR PUCHALSKI 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 16.04.2020 às 14h30min.

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.

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.: 653939 Nr: 3505-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PORTO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

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.: 638294 Nr: 169-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330/MT

 Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 194 que o réu Adão Nunes, 

apesar de intimado deixou de comparecer, ou justificar sua ausência a 

este ato, razão pela qual decreto a sua revelia, seguindo o processo 

doravante sem sua intimação.

Após analisar com acuidade os autos, constato que desde o início da 

instrução do presente processo, em setembro de 2019, este juízo 

atendendo ao pedido da defesa tenta intimar a testemunha Airon Dourado 

Moreira, que é sogro do réu, não obtendo sucesso com a intimação nem 

com a condução coercitiva por duas vezes. Sendo assim, pela última vez, 

concedo o prazo de cinco dias para que a defesa indique o endereço 

exato de localização da referida testemunha ou se comprometa a trazer a 

referida pessoa independente de intimação, sob pena de preclusão do 

direito de produção da referida prova. Com o aporte do endereço ou da 

petição de compromisso, desde já designo o dia 02/04/2020, às 17h20m, 

para a realização da audiência, saindo os presentes intimados.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661917 Nr: 10504-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVERSON RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 10504-94.2017.811.0064 – Cód. 661917

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fl. 62, aguarde-se o integral 

cumprimento dos termos da suspensão condicional do processo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 654747 Nr: 4258-82.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CRISTINA ARANTES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Vilalva Júnior - 

OAB:22818/O, VALERIA THAIS DA S. ALVES - OAB:22.941 MT

 Autos nº 4258-82.2017.811.0064 – Cód. 654747

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fl. 79, aguarde-se o integral 

cumprimento dos termos da suspensão condicional do processo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698229 Nr: 10188-13.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 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.: 665850 Nr: 14057-52.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ANTONIO POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT

 Intimação do Advogado Doutor Allan Vieira Rocha - OAB:20.982/MT, para 

apresentar os memoriais, no prazo legal.Nada mais.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 694925 Nr: 7337-98.2019.811.0064

 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): AGUINEL LUIS AMORIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.885

 Autos: 7337-98.2019.811.0064 – Código: 694925.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pelo Ministério Público (fls. 177) 

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 Defesa 

Constituída 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 seja os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

6. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário, observando as 

determinações de sentença (fls. 160/61).

Rondonópolis – MT, 05 de março de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 620113 Nr: 3266-29.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS, 

SANDRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 III - DispositivoPosto isso, julga PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

vertida na denúncia para o fim de:a)ABSOLVER ANÉSIO FERNANDO DOS 

REIS FREITAS das imputações descritas nos arts. 159 e 168, ambos do 

CP, com fulcro no art. 386, VII do CPP; b)ABSOLVER SANDRA DE 

CARVALHO das imputações descritas nos arts. 159 e 168 do CP, e art. 

33, caput, c/c art. 40 VI, ambos da Lei 11.343/06 com fulcro no art. 386, V 

e VII do CPP;c)DESCLASSIFICAR a conduta descrita no artigo 33, caput, 

da Lei 11.343/06 para a prevista no art. 28 da mesma lei quanto ao 

acusado ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS, declarando extinta a 

punibilidade pela prescrição dada o lapso decorrido entre o fato e o 

recebimento da denúncia (LD, 30).

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 669238 Nr: 1934-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA CAMPOS DE 

MORAES - OAB:25638/0 MT, JOSÉ ROBERTO PONTES - OAB:OAB/MT 

16.316, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, SANDRO 

SOARES GIGLIO - OAB:15.474 MT

 Código: 669238

Vistos etc.

Considerando o lapso temporal do deferimento das medidas protetivas, 

além do decreto preventivo em desfavor do indiciado, determino que seja 

realiza entrevista com a vítima, para que manifeste se há interesse na 

manutenção das medidas protetivas a seu favor.

Em caso positivo, desde já determino que a equipe multidisciplinar proceda 

com a elaboração de relatório detalhado informando as 

condições/violências vivenciadas pela ofendida, inclusive, com data e 

local do ocorrido e, se houve registro de Boletim de Ocorrência.

 Em caso negativo, intime-se a vítima para que tenha ciência de que a 

qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a seu 

favor, havendo novos motivos que ensejam a sua aplicação.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.
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 Rondonópolis, 05 de Março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 669971 Nr: 2473-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GONÇALVES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 669971

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de PEDRO GONÇALVES FEITOSA, já 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 

217-A do Código Penal com observância ao disposto na Lei nº 

11.340/2006 e Lei nº 8.072/1990.

Narra a denúncia que, em 13/01/2018, em período da tarde, na residência 

da vítima, o acusado, com consciência e vontade, para a satisfação da 

própria concupiscência, praticou atos libidinosos de mostrar o pênis para 

a vítima, puxar seus cabelos e colocar o pênis em sua boca, conforme 

exame de constatação de crime de violência sexual 009.C.2018, mapa 

topográfico para localização de lesões de fl. 25.

Consta que a vítima era, por afinidade, filha de Rosemary Romero de 

Oliveira e sobrinha do acusado, o qual residia em Campo Grande/MS e 

estava passando as férias em Rondonópolis/MT.

Infere-se que, no dia, hora e local dos fatos, aproveitando-se da ausência 

da mãe da vítima, o acusado levou esta para o salão, tirou suas roupas, 

tampou sua boca, sentou-se em uma cadeira e colocou a menor em seu 

colo, colocando o pênis em sua boca e puxando-a pelos cabelos.

Relata a exordial, ainda, que o acusado disse à vítima para que não 

contasse a ninguém porque seus pais lhe bateriam. Porém, com medo, a 

ofendida contou à sua mãe, vindo esta última a registrar os fatos na 

delegacia especializada.

A denúncia foi recebida dia 07/03/2018, consoante se verifica de fls. 

60/65.

O acusado apresentou resposta à acusação, por intermédio de Defensor 

Público, consoante observa-se às fls. 76/77.

Durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 30/05/2019, 

foram colhidos os depoimentos das testemunhas Ilton Neto de Oliveira, 

Rosemary Romero de Oliveira, Aniely Romero de Oliveira e o da vítima, 

oportunidade em que o Ministério Público ofertou seus memoriais de forma 

oral.

 Após, às fls. 136/139, aportou aos atos carta precatória expedida à 

comarca de Campo Grande/MS, contendo a gravação do interrogatório do 

acusado Pedro Gonçalves Feitosa

É o que merece registro.

Trata-se, na espécie, Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de PEDRO GONÇALVES 

FEITOSA, devidamente qualificado nos autos, por ter, em tese, perpetrado 

as condutas descritas no Artigo 217-A, do Código Penal com observância 

ao disposto nas Leis nº 11.340/2006 e Artigo 1º, incisos V e VI da Lei nº 

8.072/1990.

No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime era tio por 

consideração da vítima, com qual possuia uma relação íntima de afeto, 

circunstância que atrai a competência deste Juízo Especializado para 

conhecer, processar e julgar o feito.

Feitas tais considerações e presentes os pressupostos processuais e as 

condições da Ação Penal, não havendo irregularidades a sanar ou 

requerimentos pendentes de apreciação, passa-se diretamente à análise 

do mérito da causa.

DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL:

O Artigo 217-A do Código Penal, dispõe expressamente o: “verbis”:

“Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 

(catorze) anos: Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.”

Antes de maiores incursões no mérito do feito, reputo necessário 

consignar que, como cediço, a palavra da vítima, em situações fáticas 

tuteladas pela Lei nº 11.340/06, assume especial relevância e força 

probatória, porquanto, em regra, os fatos ocorrem no âmbito familiar, no 

próprio lar da vítima, portanto, em grande maioria das vezes, alijado das 

vistas de terceiros, de maneira que não hajam testemunhas, ou, havendo, 

sejam poucas.

 Neste diapasão é posicionamento do Tribunal de Justiça deste Estado:

“(...) Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e 

a autoria do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e 

demais provas nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve 

violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima 

se reveste de maior força probatória. (Apelação Criminal nº 122.516/2015, 

Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado 

em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015).”

Postas tais premissas, no caso vertente a materialidade dos crimes 

encontram-se estampada nos autos, mais precisamente no Boletim de 

Ocorrência, Exame de Constatação de Crime de Violência Sexual nº 

009.C.2018, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos na 

fase extrajudicial como em Juízo.

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 na fase extrajudicial e também em Juízo, de forma clara 

e inequívoca que foi abusada pelo acusado.

Compulsando os autos, constato que a vítima Ana Luiza da Silva, que à 

época contava com 06 (seis) anos de idade, consoante se verifica dos 

autos, relatou os abusos perante a autoridade policial, que lavrou termo de 

declarações, in verbis (fls. 17/18):

“Que a declarante disse que não gosta do tio Pedro; Que a declarante diz 

que se sente culpada pelo que aconteceu; Que a declarante estava na 

sua residência quando sua mamãe precisou sair; Que na residência 

estava o seu tio Pedro e depois que sua mãe saiu ele começou a chamar a 

declarante para ir para o salão de costura da sua genitora; Que a 

depoente não queria ir, mas ele ficou a chamando; Que ele conseguiu 

levar a declarante para o salão, mas antes de chegarem no salao a 

depoente bateu o rosto na porta e foi onde machucou a boca; Que no 

salao, o Pedro encostou a porta e tirou a roupa dele e depois rancou o 

short da depoente; Que o tio Pedro colocou a depoente sentada no colo 

dele pediu pra declarante sentar no rosto dele; Que a declarante diz que 

ele puxou o seu cabelo, mas se recusou a dizer o porque ele puxou o seu 

cabelo; Que o tio Pedro disse que não era pra dizer nada sobre o que 

tinha acontecido no salao, porque o “papai e a mamãe vao me bater!”, que 

a criança demonstra estar com medo ou vergonha de falar sobre o que 

aconteceu no dia dos fatos; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado;”.

A vítima ratificou, em Juízo, as suas declarações prestadas perante a 

autoridade policial, confirmando, ainda que muito constrangida e retraída, 

os fatos narrados na exordial, de forma objetiva, atendo-se apenas ao 

que lhe foi perguntado, veja-se (fls. 132 e mídia fls. 135)::

- Magistrada: Você gosta de um parente chamado Pedro?

- Vítima: Não.

- Magistrada: Você gosta dele ou não gosta?

- Vítima: não.

- Magistrada: Por quê?

- Vítima: Por que ele fez maldade pra mim.

- Magistrada: O tio Pedro faz maldade com você?

- Vítima: Sim

- Magistrada: Ele ficou sem roupa?

- Vítima: Sim

- Magistrada: Essas perninhas machucadas é você?

- Vítima: Sim

- Magistrada: Foi ele que fez em você?

- Vítima: Sim

Magistrada: Quem fez esse machucado em você?

- Vítima: Pedro

A harmonia e coerência nos relatos da vítima estão presentes, apesar do 

lapso temporal da ocorrência dos fatos até sua oitiva e dos transtornos 

sofridos por ela, decorrente dos abusos que desencadearam uma 

personalidade claramente introvertida.

Ora, é cediço que, nos crimes sexuais, pela sua forma de execução e 

modus operandi do criminoso, não contam, via de regra, com a existência 

de testemunhas oculares.

Para tanto, deve-se levar em conta que uma das peculiaridades do crime 

de estupro é que, na maioria das vezes, o fato ocorre na clandestinidade, 

isto é, envolve apenas os sujeitos ativo e passivo do delito e em lugares 

isolados – solus cum sola in solitudine – o que obviamente dificulta a 

obtenção de provas, tanto material quanto testemunhal.
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 Nesse contexto, as palavras da vítima constituem relevante elemento 

probatório, por ser muitas vezes a única forma de se provar os abusos 

ocorridos.

Dessa forma, caem por terra as alegações da combativa defesa, em sede 

de memorias (fls. 140/144), com pedido de absolvição do acusado com 

alegação de que há ausência de provas para a condenação no presente 

caso.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - 

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE 

A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA - 

DEMASIADA RELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - Nos crimes contra 

a dignidade sexual, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume 

demasiada importância, máxime quando se demonstra firme, harmônico e 

em sintonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos. 

(Ap, 89581/2010, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 24/11/2010, Data da publicação 

no DJE 15/12/2010) grifos nossos

 “APELAÇÃO CRIME – CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL (art. 217-A, do CP) – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL 

ABSOLUTÓRIA – LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTA A OCORRÊNCIA 

DO DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL QUE CONFORTAM A CERTEZA QUANTO A 

CARACTERIZAÇÃO E AUTORIA DO DELITO – CONJUNTO PROBATÓRIO 

SEGURO E COESO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – 

PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIABILIZADO – RECURSO DESPROVIDO. O valor 

do depoimento da ofendida traduz credibilidade em tema de crime sexual, 

desde que corroborada por provas testemunhais idôneas e harmônicas, 

autorizando a condenação, ainda mais porque o Juiz não está adstrito ao 

laudo pericial, que não concluiu pela exclusão da conjunção carnal, 

podendo se utilizar, para formar a sua convicção, de elementos outros 

colhidos durante a instrução criminal que impedem versão favorável ao 

imputado, ainda mais quando se tem Laudo Pericial constatando 

efetivamente o coito vaginal, como é o caso dos autos. (Ap, 43047/2012, 

DRA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Data do Julgamento 06/11/2012, Data da publicação no DJE 

22/11/2012) grifos nosso.

Nesse mesmo sentido, corrobora a informante Aniely Romero da Silva, que 

em Juízo, declarou o seguinte (fls. 134 e mídia fls. 135) “in verbis”:

“(...) Que é irmã de Ana Luiza; Que Pedro Gonçalves é seu tio; Que no dia 

dos fatos, sua mãe saiu e deixou a vítima com a depoente; Que estava na 

cozinha e a vítima começou a gritar que o acusado estava mostrando as 

partes íntimas a ela; Que ouviu a vítima gritando, mas não viu os fatos; 

Que a vítima gritava que o tio Pedro estava mostrando o pipiu a ela; Que a 

vítima não chorava, mas gritava; Que quando o acusado sentou no sofá, 

chamou a vítima; Que após muito insistir, a vítima lhe confessou que o tio 

Pedro havia mostrado o órgão genital a ela; Que viu o acusado ameaçando 

a vítima, mandando que não contasse aos pais e por isso teve certeza do 

que estava acontecendo; Que pediu para que o irmão as cuidasse 

enquanto o pai não acordava; Que o acusado colocou a boca da vítima em 

suas partes íntimas; Que a vítima lhe disse que estava com medo;(...)”

No mesmo diapasão, encontra-se o depoimento da mãe adotiva da vítima 

quando ouvida em Juízo, (termo de comparecimento de fl. 133 e mídia de fl. 

135), in verbis:

“(...) Que é mãe adotiva da vítima; Que Pedro é casado com a irmã de seu 

marido; Que a vítima possuía seis anos de idade na época; Que ia levar o 

acusado ao banco, mas o acusado recusou-se, pedindo para que fosse 

só, vindo a concordar por inocência; Que infelizmente deixou a Ana Luíza; 

Que ao chegar do banco, Aniely e Ana Luiza estavam lhe esperando 

chorando; Que as duas meninas estavam chorando, dizendo que Pedro 

mandou a vítima pegar em suas partes íntimas; Que acordou seu marido e 

pediu para que ele expulsasse o acusado de sua casa; Que Aniely disse 

que viu Pedro ameaçando a vítima; Que Pedro pegou suas coisas e sumiu 

da cidade; Que a vítima lhe pediu para que não lavasse seu cabelo, pois 

seu tio havia o puxado muito forte; Que a vítima sonhava durante a noite, 

pedindo para que alguém parasse de fazer algo; Que Aniely viu Pedro 

ameaçando a vítima Ana Luiza; Que a vítima lhe disse que, após a 

depoente ter saído, o acusado pediu para que deitasse e bateu nela; Que 

Ana Luiza era uma menina tranquila antes de tudo ocorrer; Que a vítima 

tem muito medo do acusado porque este a ameaçou; Que o acusado 

simplesmente sumiu, nunca mais teve contato com a família;(...)”

O Sr. Ilton Neto de Oliveira, ao depor neste Juízo, manteve o depoimento 

em conformidade com os demais ouvidos, alegando o que se segue (mídia 

fls. 135):

Que é casado com Rosemary; Que Pedro Gonçalves Feitosa é seu 

cunhado, casado com sua irmã; Que não tinha certeza sobre o que havia 

acontecido e, ao saberem, o acusado foi embora; Que estava na casa; 

Que não tinha porque vigiar o acusado, pois convive na família há muitos 

anos, porém fez essa covardia; Que Aniely estava na casa; Que Aniely 

lhe contou que viu o acusado abusar de sua filha; Que soube por sua 

mulher e por Aniely; Que Ana é muito carinhosa, mas não fala sobre o 

assunto consigo; Que Ana tem vergonha do assunto; Que ao tocar no 

assunto, Ana quer sair de perto; Que Ana se tornou uma criança mais 

rebelde;

Dessa forma, os relatos de todas as testemunhas, ainda que ouvidas na 

condição de informante, encontram-se de forma coerente com tudo o que 

consta nos autos, além de confirmarem que a vítima sempre se posicionou 

no mesmo sentido quanto ao que declarou extrajudicialmente e em Juízo.

Por outro lado, em Juízo, o acusado Pedro Gonçalves Feitosa, por sua 

vez, ao ser interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla 

defesa, declarou o seguinte: (fls. 139): “in verbis”:

“(...) Que não fez nada disso; Que foi à casa de seu cunhado nessa 

época; Que Rosemary é mulher de seu cunhado; Que não discutiu com 

ninguém no local; Que sempre tinha gente na casa; Que tinha o pai dela, 

os parentes; Que a menor não ficou sozinha com ele; Que não fez nada 

disso; Que não sabe porque a vítima está lhe acusando. (...)” (sic)

 A negativa apresentada pelo acusado encontra-se desencontrada das 

demais provas, sendo que não se afigura minimamente plausível, tendo em 

vista todo conjunto probatório contido no feito.

Outrossim, pelos elementos de provas colacionados, não restam dúvidas 

quanto à prática do crime de estupro de vulnerável cometido pelo 

acusado.

 Ademais, o Exame de Constatação de Crime de Violência Sexual nº 

009.C.2018 atesta que (fls. 21/24):

- Ferida contusa em cicatrização, recoberta por crosta hemática, no lábio 

inferior, que pode corresponder ao fato citado;

- Genitália infantil, com membrana himenal íntegra;

Região perianal e anal sem lesões evidentes.

Assim, a prova da autoria e materialidade do delito de estupro atribuído ao 

acusado é inconteste, considerando que as declarações das testemunhas 

acima citadas estão em perfeita sintonia com as palavras da vítima e os 

demais depoimentos colhidos.

Aliado a tudo isso subsiste o fato que não pode ser menosprezado por 

este Juízo de que a vítima Ana Luiza da Silva, em seu depoimento, 

mostra-se bastante constrangida, sem querer manifestar-se, não dando 

detalhes, se resumindo às perguntas que lhe são feitas.

Embora o acusado rechace a acusação que lhe é imputada, alegando, 

especialmente, que a palavra da vítima deve ser recebida com ressalvas, 

tal alegação não merece qualquer acolhimento, primeiramente pelo fato de 

que a palavra da mulher vítima de violência doméstica assume especial 

relevância e força probatória, como já delineado.

Em segundo ponto, pois, a negativa do réu, desprovida de substrato que 

lhe embase, não descaracteriza a força probatória da palavra da vítima, 

porquanto vem esta atrelada ao arcabouço probatório produzido pela 

acusação. Neste diapasão “verbis”:

“(...) A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de 

qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações 

fornecidas pela vítima em ambas as fases procedimentais, as quais estão 

amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, 

conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.” (TJMT, 

Apelação nº 47703/2012).

Amoldando-se, ainda, com maestria, ao caso sub judice, ao confrontar 

questão idêntica ao contexto fático tratado neste feito, o Superior Tribunal 

de Justiça decidiu da seguinte maneira:

 “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO 

DE VULNERÁVEL, COM EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. 

CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INC. II, NA 

FORMA DO ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA 

DEFESA. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E 

AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VERSÃO DA VÍTIMA QUE 

ENCONTRA RESPALDO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. 

DEPOIMENTO COERENTE E SEM CONTRADIÇÕES. CONDENAÇÃO QUE SE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 186 de 444



IMPÕE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

CIRCUNTÂNCIAS DO DELITO QUE SÃO DESFAVORÁVEIS. CRIME 

COMETIDO CONTRA VÍTIMA EM TENRA IDADE. CONTINUIDADE DELITIVA 

EVIDENCIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. "'A palavra da vítima, em crimes de conotação sexual, 

constitui relevante elemento probatório, mormente quando se mostra 

coerente com o restante da prova produzida e, em razão da pouca idade 

da ofendida, está respaldada por avaliações e laudos psicológicos, 

médicos e psiquiátricos. Precedentes do STJ' (STJ, HC n. 63658/RS, rel. 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 7.8.07)". (Apelação 

Criminal n. 2011.084313-6, de Blumenau, Rel. Des. Substituto Francisco 

Oliveira Neto, j. em 03/04/2012). 2. Não se pode tratar igualmente o agente 

que pratica violência sexual contra crianças de tenra idade e aquele que a 

comete contra adolescente, pois, muito embora ambos pratiquem a 

infração penal contra vulnerável (menor de 14 anos), a vulnerabilidade da 

vítima que conta com pouca idade é demasiadamente maior, situação que 

revela delito mais grave e demanda severidade na aplicação da pena. 

(Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2011.058341-2, de Criciúma, Relator: 

Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 21-08-2012) grifos nossos.

De tudo o que foi exposto, restou devidamente comprovada a autoria e a 

materialidade do delito do acusado Pedro Gonçalves Feitosa da prática 

dos delitos capitulados no Art. 217-A do Código Penal.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a denúncia ofertada pelo Ministério 

Público e CONDENO o réu PEDRO GONÇALVES FEITOSA, já qualificado 

nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Art. 217-A Código 

Penal com observância ao disposto nas Leis nº 11.340/2006 e Artigo 1º, 

inciso VI da Lei 8.072/1990.

Passo, a seguir, a calcular a dosimetria da pena.

Crime do Art. 217-A do Código Penal

A pena em abstrato para o crime em comento é de 08 (oito) a 15 (quinze) 

anos de reclusão.

Analisando as diretrizes emanadas do artigo 59 do Código Penal e atenta 

ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

Sua conduta é altamente reprovável, levando-se em consideração a idade 

da vítima (seis anos à época dos fatos) e o fato de ter ameaçado agredir a 

vítima para que esta não expusesse seus atos, elevando assim, em meu 

sentir, o seu grau de culpabilidade.

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o acusado não os possui.

Anoto que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a 

análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

 O delito teve como motivo nada mais que a satisfação de sua lascívia, 

agindo sem se preocupar com as consequências morais, emocionais ou 

mesmo físicas para a vítima.

Anoto, ainda, que as consequências para este tipo de delito perdurarão 

por toda a vida da vítima, que conviverá para sempre com as lembranças 

dos abusos sofridos por seu tio.

 Inexistem elementos nos autos que comprovem que o comportamento da 

vítima contribuiu para o cometimento do delito.

Atenta às circunstâncias judiciais acima descritas, fixo-lhe a pena base 

em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena deixo de reconhecer a 

agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, não 

pode ser aqui considerada, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem 

(dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado, não havendo, 

desta forma, agravante a ser reconhecida no presente caso.

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

 Por fim, não há causas de aumento e de diminuição de pena a serem 

reconhecidas.

Por tais razões, torno a PENA DEFINITIVA e total de 08 (oito) anos e 06 

(seis) meses de reclusão, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime 

fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), observando-se a regra ínsita 

no Art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Evidentemente, não há que se falar na viabilidade de suspensão da pena, 

na forma do Art.44 do Código Penal, posto que não Nesse diapasão, 

diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, 

sendo elas ampla e extremamente desfavoráveis ao agente.

No tocante ao quantum da reprimenda imposta nesta fase, a exasperação 

da pena base encontra justificativa principalmente na intensa culpabilidade 

do acusado, nas gravíssimas circunstâncias e consequências do crime, 

que revelam a barbárie criminosa, capazes de acentuar a reprovabilidade 

inerente à conduta típica, além da vítima não ter contribuído para a 

ocorrência dos fatos criminosos e o motivo ser reprovável.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, não há casos de aumento 

ou diminuição de pena aplicáveis ao presente caso.

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 .

 NEGO AO RÉU o direito de recorrer em liberdade, face da prolação da 

presente sentença condenatória, vez que regime inicial para o 

cumprimento da pena é o fechado e a custódia cautelar é necessária para 

a garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal, sobretudo, pelo fato 

de o acusado ter se ausentado no decorrer do processo, estando em 

local incerto.

 Ademais, os pressupostos autorizadores da decretação da prisão 

preventiva estão presentes, vale dizer, há indícios mais do que suficientes 

de autoria e materialidade delitiva, tanto é que foi proferida a presente 

sentença condenatória, o que demonstra a nítida presença do fumus boni 

iuris.

 Quanto ao periculum in mora, vale destacar que a prisão preventiva se 

justifica para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em 

vista que acusado foragiu do distrito da culpa, sendo capturado mais de 

08 anos após a decretação da sua prisão preventiva.

 Igualmente, no que tange à garantia da ordem pública, assevera-se na 

forma da sociedade se resguardar ao Judiciário, como traz o ensinamento 

do renomado doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código 

Penal Comentado, 12ª Edição, pág. 668:

 “11. Garantia da Ordem Pública: trata-se da hipótese de interpretação 

mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. 

Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na 

sociedade, que, como regra, é abalada pela prática do delito. Se este for 

grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na 

vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua 

realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao 

Judiciário determinar o recolhimento do agente.”

O próprio doutrinador colaciona jurisprudências sobre o tema:

(...) Ver: TJSP: “É providência acautelatória, inserindo-se no conceito de 

ordem pública, visando não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, 

mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face 

da gravidade do crime e de sua repercussão, convindo à medida quando 

revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio à ação criminosa” (HC 

288.405-3, Bauru, 3.ª C. rel. Walter Guilherme, 10.08.1999,v.u).

Ainda, no tocante a garantia da ordem pública, encontra-se também 

abalada pela gravidade do crime, sobretudo, cometido no âmbito da 

Violência Doméstica.

Quanto à aplicação da lei penal, esta encontra-se revestida de legalidade. 

Mais uma vez confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

“23. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade 

útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu 

direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor da 

infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, buscando 

respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso 

concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a 

intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não bastasse já 

ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o 

processo, tendo por finalidade evitar a consolidação do direito de punir 

estatal. Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou do País (...). 

(NUCCI, Guilherme de Souza – Código de processo penal comentado – 12. 

ed rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, 

pág. 678/679).”

Cumpre registrar, ainda, que a prisão preventiva se faz necessária tendo 

em vista disposições constantes nos Artigos 312 e 313, I e III, ambos do 

Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte “in verbis”:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.

 (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação 

da prisão preventiva:

 I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;

 (...)
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III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

 Além do mais, o Art. 20 da Lei nº 11.340/06 prevê expressamente a 

legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime 

cometido no âmbito doméstico, “in verbis”:

“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 

autoridade policial.”

Por outro lado, não há por que se aguardar o trânsito em julgado de 

eventual sentença penal condenatória para só então se efetuar a prisão 

do acusado, mormente diante da gravidade do crime, sobretudo, cometido 

no âmbito da violência doméstica e, em desfavor da vítima indefesa de 

tenra idade.

 Outrossim, ressalta-se que ainda que se trate de pessoa sem 

antecedentes, primária e com domicílio certo, mesmo se fosse o caso de 

condições pessoais favoráveis a doutrina orienta-se no seguinte sentido, 

conforme se vê abaixo:

 “HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO - PRESENTES A 

MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO 

PACIENTE NO DELITO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIAS DA INVESTIGAÇÃO 

POLICIAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - POSSIBILIDADE - PACIENTE 

PRIMÁRIO COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO HABITUAL NO DISTRITO 

DA CULPA - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - 

ORDEM DENEGADA. Prisão Preventiva, regularmente, decretada para 

garantia da ordem pública, conveniências da investigação policial e da 

instrução criminal, diante da materialidade do crime e dos indícios 

suficientes de autoria. Legalidade. O réu preso, preventivamente, deve ser 

mantido na prisão enquanto subsistirem os motivos da custódia cautelar. 

Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.” (TJ/MT – 2ª Câmara 

Criminal – HC nº 37.122/2002 – Rondonópolis – Relator: Des. Donato 

Fortunato Ojeda – j. 27/11/2002) grifos nossos

____________________________________________________________

__

“Prisão preventiva – Decretação – Réu primário, sem antecedentes, com 

residência certa e ocupação lícita – Irrelevância – Prática de delito 

gravíssimo, violento e nitidamente comprometedor da paz pública – 

Constrangimento ilegal inocorrente – Ordem denegada” (TJ/SP, citado em 

Júlio Fabbrini Mirabete, CPP interpretado, 11ª Ed., Edit. Atlas, pág. 805)” 

grifos nossos

Assim, a par da existência dos requisitos para a prisão preventiva, há 

necessidade da sua decretação/manutenção para assegurar a aplicação 

da lei penal, pois, uma vez solto, o acusado encontrará os mesmos 

estímulos para a reiteração do ato criminoso e atos até de maior gravidade 

contra outras vítimas, impondo-se a medida como garantia do próprio 

prestígio da atividade jurisdicional e para a segurança da família da vítima.

Nesse sentido é a jurisprudência, mutatis mutandis:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO 

MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA 

VÍTIMA E FEMINICÍDIO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO; DECISÃO 

CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA 

CAUTELAR; APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – 

PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE 

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DILAÇÃO DE 

PRAZO JUSTIFICADA PELO DESDOBRAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS – 

INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – DESÍDIA JUDICIAL NÃO 

IDENTIFICADA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA TENTATIVA DE 

HOMICÍDIO – VÍTIMA ATINGIDA POR DIVERSOS GOLPES DE FACA NA 

PRESENÇA DE SEU FILHO – PRISÃO PREVENTIVA EMPREGADA PARA 

PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ORIENTAÇÃO DO 

STJ – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO 

AUTORIZADA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS 

CAUTELARES – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM DENEGADA – 

DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA PRIORIZAR O JULGAMENTO DE MÉRITO 

DA CORRESPONDENTE AÇÃO PENAL, CONSIDERADA A 

SEMI-IMPUTABILIDADE DO PACIENTE. (HC 115846/2016, DES. MARCOS 

MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2016, 

Publicado no DJE 22/09/2016)

____________________________________________________________

_

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO) – 

PRISÃO EM FLAGRANTE - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 

SEGUIDA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – 

PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO 

CAUTELAR - NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA - DESOBEDIÊNCIA 

ÀS MEDIDAS PROTETIVAS - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA 

PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA 

PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - 

INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM 

DENEGADA. (HC 140727/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

25/10/2016)

____________________________________________________________

_

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. 

ANÁLISE IMPRÓPRIA. AVENTADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E 

DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 312 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. 

PRISÃO CAUTELAR DECRETADA COM FUNDAMENTO NA ORDEM 

PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE 

CAUTELARES DIVERSAS. INADMISSIBILIDADE. CARÊNCIA DE ELEMENTOS 

A GARANTIR A OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. É imprópria a 

análise do tema polemicado no remédio heroico, a entender com a negativa 

de autoria, porquanto, às escâncaras, está a versar temática a encerrar 

matéria de fato, a reclamar dilação probatória, o que, a sabendas, vem de 

ser incompossível com a estreita senda do acanhado meato do habeas. 2. 

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da 

liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti 

e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como 

indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, é de ser 

mantida a segregação cautelar do paciente. 3. Os predicados ostentados 

pelo paciente, a par de não demonstrados, não têm o condão de elidir a 

segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência 

é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do estado democrático. 4. 

Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão 

quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade 

e eficácia. (TJMT; HC 50161/2016; Nova Monte Verde; Rel. Des. Alberto 

Ferreira de Souza; Julg. 04/05/2016; DJMT 11/05/2016; Pág. 97)

____________________________________________________________

_

HABEAS CORPUS. Conversão da prisão em flagrante em preventiva e 

indeferimento da liberdade provisória. Lei nº 11.340/06. Lei de violência 

doméstica e familiar. Manutenção da prisão preventiva com fundamento no 

descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, sobrevindo o 

cometimento de novos delitos contra a vítima. Autorização pelo art. 20 da 

norma e 313, III do CPP. Prisão devidamente fundamentada e com 

autorização legal. Precedentes do STJ. Ausência de ilegalidade. Decreto 

prisional mantido. Ordem denegada, com observação (voto n. 28955). 

(TJSP; HC 2062079-25.2016.8.26.0000; Ac. 9405966; Suzano; Décima 

Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Newton Neves; Julg. 

03/05/2016; DJESP 11/05/2016)

____________________________________________________________

_

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRISÃO PREVENTIVA ADMITIDA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E 

FUNDAMENTOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

PERICULOSIDADE E CONCRETA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO 

CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. Sendo 

a custódia admitida e estando presentes os pressupostos e fundamentos 

do art. 312, do Código de Processo Penal, não há falar em revogação da 

prisão preventiva ou na liberdade provisória, ainda que as condições 

pessoais do agente sejam favoráveis. A periculosidade do agente 

evidenciada na ação criminosa e a concreta possibilidade de reiteração na 

prática de crimes justificam a custódia para a garantia da ordem pública. 

(TJMS; HC 1402464-46.2016.8.12.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. 

Des. Romero Osme Dias Lopes; DJMS 10/05/2016; Pág. 105)”

Assim, tais elementos, bem como a presente sentença condenatória 

recomendam que este Juízo mantenha a prisão preventiva do acusado.
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Por fim, isento o réu do pagamento de custas judiciais, em razão de ser 

assistido pela Defensoria Pública.

 Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença (ainda que por 

edital), conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo 

Penal, o réu e o Defensor Público, 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 neste Juízo (artigos 13 e 14 da 

Lei nº 11.340/2006).

Após, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se

Rondonópolis, 05 de março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito
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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): MANOEL COSMOS SILVA NETO

 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): MANOEL COSMOS SILVA NETO, Cpf: 

02973152933, Filiação: Elizabete Pereira da Silva e Laercio da Silva, data 

de nascimento: 13/11/1980, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, 

casado(a), motorista/desempregado, Telefone (66)3022-3901. 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: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o denunciado 

MANOEL COSMOS SILVA NETO, pela prática das condutas criminosas 

descritas no Artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e Artigo 163, § único, I, na 

forma do Artigo 69, todos do Código Penal nos termos da Lei nº 

11.340/2006..ISTO POSTO, CONDENO o acusado MANOEL COSMOS 

SILVA NETO, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 10 

(dez) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato 

(Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), 09 (nove) meses e 10 (dez) dias 

de detenção pelo crime de dano qualificado (Artigo 163, § Único, Inciso I, 

do CP) e 05 (cinco) meses e 10 (dias) de detenção pelo delito de 

descumprimento de medidas protetivas de urgência (Artigo 24-A da Lei 

11.340/2006, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do CP), 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.

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, Érica Sara Sodré 

Bortoloti Narloch, digitei.

Rondonópolis, 05 de março 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.: 697895 Nr: 9961-23.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DO AMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO MARTINS - OAB:16.660-MT

 Código: 697895

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DO AMOR 

DIVINO, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes 

descritos nos Artigos 147 do Código Penal e Artigo 21 do Decreto Lei nº 

3.688/41, na forma do Artigo 69, do Código Penal, em observância ao 

disposto na Lei 11.340/2006.

Narra a denúncia que, no dia 15/09/2019, às 03h50min, na residência 

comum, localizada na Rua B2, nº. 11, Bairro Pedra Noventa, em 

Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, com socos, 

praticou vias de fato contra a companheira Bruna Lorrane Ribeiro de 

Moraes do Amor Divino e, com consciência e vontade, com palavras, 

ameaçou de morte a companheira, conforme BOPM 2019.276306 de fls. 

03/03/vº, declarações vitimárias de fls. 09/10, termo de declarações 

complementar de fls. 28 e relatório psicossocial de fls. 72/73.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há treze anos e 

possuíam três filhos em comum. Infere-se que, o denunciado era ciumento 

e já havia agredido a vítima anteriormente.

 Dispõe a exordial acusatória que, no dia, hora e local dos fatos, a vítima 

comunicou ao denunciado que sairia com uma vizinha, momento em que 

ele a proibiu e lhe ofendeu, dizendo: “você é biscate, vagabunda, você vai 

dar por lá” (sic). A fim de evitar que a discussão se agravasse, a vítima 

saiu do local, indo para a residência de sua vizinha, de onde 

posteriormente saiu para uma festa na cidade.

 Infere-se ainda que, o denunciado foi até o local e pediu que a vítima 

voltasse para casa, momento em que a vítima decidiu retornar para a 

residência. No local, o denunciado, injustificadamente, desferiu socos 

contra os braços, pernas e cabeça da vítima, contudo, não restaram 

marcas ou lesão. Em seguida, o denunciado ameaçou a vítima dizendo: “eu 

posso até ir preso, mas quando eu sair da prisão, vou te matar”.

Acionada, a polícia prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, 

o denunciado negou os fatos.

 A denúncia foi recebida em 30/09/2019 (fls. 79/80).

O acusado apresentou a resposta à acusação em 04/10/2019 (fls. 91/92).

Com efeito, realizou-se a audiência de instrução e julgamento em 

14/10/2019, oportunidade que foram colhidos os depoimentos da vítima e 

do acusado, inclusive, foi concedida a liberdade provisória ao réu, 

mediante a fixação de algumas cautelares, além de ter sido declarada 

encerrada a instrução processual (fls. 102/106).

O Laudo Pericial elaborado pela POLITEC aportou aos autos às fls. 

121/122.

O Ministério Público, em sede de alegações finais, requereu a condenação 

do acusado nos delitos descritos no Artigo 21 da Lei de Contravenções 

Penais e Artigo 147 do Código Penal, em concurso material de crimes 

(Artigo 69 do Código Penal), consoante se verifica de fls. 125/126.

 A combativa defesa, por seu turno, apresentou memoriais alegando, em 

síntese, que não ficou comprovado que a vítima tenha sido submetida a 

algum tipo de lesão.

 Ademais disso, requereu a desclassificação do delito descritos nos 

Artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, para a contravenção de vias 

de fato descrita no Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. 

Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal (fls. 

134/137).

 É relatório. Passo a decidir.

 O Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado 

RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DO AMOR DIVINO a prática dos delitos 

descritos no Artigo 147 do Código Penal e Artigo 21 da Lei de 

Contravenções Penais, na forma do Artigo 69 do Código Penal, em 
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observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

 Inicialmente, DETERMINO a imediata retificação do nome do acusado junto 

ao Cartório Distribuidor dessa Comarca, devendo ser observada à cópia 

do documento constante de fls. 26.

Outrossim, no caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime era 

convivente da vítima e possuía uma 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 crimes, passo a analisar individualmente 

cada fato delitivo.

DO CRIME DE AMEAÇA (Artigo 147 do Código Penal):

 Dispõe o Artigo 147 do Código Penal:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. 

Somente se procede mediante representação.”

 Tal crime consiste na prática de ameaçar, ou seja, procurar intimidar 

alguém, com palavras, por escrito, gestos ou, ainda, qualquer outro meio 

simbólico, de causar mal injusto e grave.

 Assim, verifica-se que o parágrafo único rege que o crime somente se 

procede mediante representação da ofendida, sendo que o 

prosseguimento da ação somente se dá quando a vítima representa no 

prazo de 06 (seis) meses do conhecimento do autor da infração penal 

(Artigo 103 do Código Penal).

 Assim, verifica-se que a vítima manifestou expressamente o desejo de 

representar criminalmente contra o acusado, conforme declarações de fls. 

14/15 e termo de representação criminal de fls. 16.

Portanto, o Ministério Público Estadual possui a necessária legitimidade 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, estando os autos 

em ordem.

A materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente 

no Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante Delito, bem como 

corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase de 

Inquérito Policial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, 

devendo o referido delito ser atribuído ao denunciado.

No que tange à autoria delitiva, observo que está plenamente comprovada 

pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima são uníssonas, 

sem divergências, repletas de detalhes, seguras e coerentes.

Os depoimentos da vítima em sede extrajudicial encontram-se encartados 

às fls. 14/15.

Já em sede judicial a vítima Bruna Lorrane Ribeiro de Moraes do Amor, 

declarou o seguinte (termo de comparecimento fls. 104 e mídia fls. 106): 

“in verbis”:

“(...) Que o acusado é ex-esposa da depoente; Que estava separada do 

acusado há um mês; Que o acusado agrediu a depoente; Que não fez 

exame de corpo de delito; Que o acusado ameaçou a depoente de morte; 

Que separou do acusado, contudo, estavam convivendo na mesma casa, 

pois ele não queria sair; Que quando o acusado estava agredindo a 

depoente, ele proferiu ameaças; Que as agressões ocorreram em casa; 

Que confirma ter ido no Cinquentão; Que o acusado havia agredido a 

depoente com palavras; Que a depoente estava com umas colegas; Que a 

depoente saiu e deixou os filhos com o acusado; Que saiu de casa porque 

o acusado estava agredindo a depoente com palavras; Que saiu e deixou 

o acusado falando sozinho; Que reafirma que o acusado proferiu ameaça 

de morte quando estava agredindo a depoente; Que o acusado disse que 

se fosse preso, ao sair iria matar a depoente; Que o Cinquentão é uma 

festa; Que no Cinquentão não teve discussão, o acusado só ficou lá 

perto; Que a depoente não tem o costume de sair e deixar os filhos 

sozinhos, somente neste dia que deixou com o acusado, pois, ele estava 

ofendendo a depoente; Que deixou os filhos com o acusado; Que ao 

chegar em casa o acusado chamou a depoente para conversar; Que a 

depoente havia feito uso de bebida alcoólica no Cinquentão; Que a 

depoente não estava embriagada; Que ao chegar na porta da residência já 

começaram as agressões, não falou nada e já foi batendo; Que a 

depoente não ficou com ferimentos, pois o acusado bateu mais na 

cabeça; Que a vizinha da depoente que ouviu os gritos da depoente e 

acionou a polícia; Que o acusado falou que iria matar a depoente quando 

saísse da cadeia; Que não confia no acusado; Que a depoente trabalha 

de forma autônoma; Que as agressões foram com as mãos, sendo que 

réu desferiu socos, empurrões e murros; Que não ficaram lesões, ficou 

apenas dolorido; Que o acusado disse “você pode chamar a polícia, mas 

quando eu sair irei te matar”(sic); Que o acusado já tinha quebrado o 

celular; Que quando a polícia chegou o acusado estava agredindo a 

depoente; Que a depoente não reagiu para nada; Que não consertou o 

celular; Que a depoente foi levada para a UPA; Que a mãe do acusado 

reside perto da casa da depoente; Que a depoente não teve tempo de 

reagir; Que a depoente havia feito pouco uso de bebida alcoólica, cerca 

de três latinhas de cerveja; Que não sabe a quantidade de bebida que o 

acusado ingeriu;” (sic)

Portanto, entendo que a culpabilidade do acusado restou sobejamente 

evidenciada pela prova oral acostada aos autos, considerando que não há 

quaisquer divergências entre os relatos da vítima (extrajudicial e judicial), 

ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

 Frise-se, contudo, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo 

acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, 

consoante se observa das declarações da testemunha, sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa acima transcritas.

 Diante disso, ensina Cleber Masson, em comentário sobre a consumação 

do crime de ameaça, no Direito Penal Esquematizado, Parte Especial, Vol. 

2, Editora Método, 3º edição, p. 223:

 “Consumação. Dá-se no instante que se verifica a percepção da ameaça 

pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma 

conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva 

intimação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. O crime 

é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Basta 

queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo” 

grifos nosso.

Ainda, cumpre observar, que a combativa defesa sustenta que não há 

nos autos qualquer elemento de prova apto para corroborar com os 

relatos da vítima.

 Todavia, tal argumento não é suficiente para induzir a um raciocínio de 

que a vítima tenha “criado” os fatos descritos na denúncia, notadamente 

em razão da coerência dos relatos.

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, as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda 

mais quando se encontram coesas e harmônicas 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”

Por outro lado, o acusado Raimundo da Conceição do Amor Divino ao ser 

interrogado em Juízo, declarou o seguinte (termo de comparecimento fls. 

105 e mídia fls. 106): “in verbis”:

“(...) Que não estava separado da vítima na data dos fatos descritos na 

denúncia; Que um dia antes dos fatos tinha discutido com a vítima; Que 

estavam conversando sobre separarem; Que no dia, a vítima foi para casa 

da amiga dela e ficou lá papeando; Que a vítima tinha colocado até senha 

no celular dela; Que confirma ter quebrado o celular da vítima; Que por 

volta das 18h, a vítima começou a arrumar para sair; Que a vítima saiu 

para ir para festa e deixou o acusado com os filhos; Que a vítima nunca 

tinha feito isso; Que o depoente descobriu onde a vítima foi, pois, uma 

amigo avisou; Que a vítima estava na casa de show Cinquentão; Que 

chamou a vítima para conversar, sendo que as amigas dela não deixaram; 

Que chegou na casa de show e a vítima estava sentada do lado de um 

rapaz, sendo que ele estava abraçado com ela a mão na perna dela; Que 

chamou a vítima para ir embora e ela não quis ir; Que o depoente teve 

sangue frio; Que o depoente não fez uso de bebida alcoólica naquele dia; 

Que estava casado com a vítima há treze anos; Que o depoente não fez 

nada; Que o depoente ficou no Cinquentão para se divertir; Que o 

depoente ficou de um lado e a vítima do outro; Que as vezes a vítima 

vinham pegar cerveja com o acusado; Que quando chegou em casa 
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chamou a vítima para conversar; Que a vítima chegou em casa alterada da 

cachaça e rindo da cara do depoente, sendo que foi aí perdeu a cabeça; 

Que o depoente chegou primeiro em casa; Que a vítima chegou em casa 

rindo do depoente; Que o depoente desferiu um tapa na cabeça da vítima, 

contudo, ela reagiu; Que a vítima estava alterada pelo álcool; Que a vítima 

tinha feito uso de bebida alcoólica; Que falou que caso fosse preso 

mataria a vítima quando saísse; Que falou na hora da raiva; Que sabe que 

é por isso que está preso; Que pensou muito nos filhos; Que o 

relacionamento com a vítima era bom; Que pensou muito todos esses dias 

que está preso; Que ama demais os filhos; Que nunca havia sido preso 

antes; Que foi muito sofrimento na prisão; Que não pensa em fazer nada 

contra a vítima; Que nunca fez uso de substâncias entorpecentes; Que as 

vezes fazia uso de bebida alcoólica; Que a bebida potencializou a raiva do 

depoente; Que mesmo a vítima indo para o bailão, o depoente não ficou 

nervoso;” (sic);

Ora, diante das declarações da vítima, sobretudo, diante da confissão do 

acusado, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva, de forma que 

não há qualquer dúvida, vez que restou devidamente comprovada durante 

toda instrução processual, que o acusado proferiu ameaça contra ela.

 Dessa forma, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente 

caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente 

comprovadas, apesar do acusado ter negado a prática do crime, sendo 

que suas alegações permanecem isoladas nos autos, sendo desprovidas 

de qualquer elemento de prova, ao contrário, aquelas produzidas indicam 

que o mesmo foi o autor do delito em tela.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO 

DECRETO- LEI Nº 3.688/41):

O delito em comento traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

 “Artigo 21. Praticar vias de fato contra alguém”. Pena – prisão simples, de 

quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se 

o fato não constitui crime.

A expressão “vias de fato” inclui atos de violência física que não se 

classificam como lesão corporal ou homicídio (tentado ou consumado).

Sendo assim, seu conceito é residual, é a prática de perigo menor, são 

atos de provocação exercidos materialmente sobre a pessoa ou contra 

pessoa.

Exige-se o dolo, não se admitindo a forma culposa, lembrando ainda que, 

por expressa determinação legal, não é punida a tentativa de 

contravenção penal.

Postas tais premissas, verifica-se que materialidade do crime encontra-se 

estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, Auto de 

Prisão em Flagrante, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos 

tanto na fase de Inquérito Policial e em Juízo.

Observa-se, também, que autoria delitiva, resta comprovada pelas provas 

orais colhidas no bojo dos autos, mormente pelos depoimentos da vítima.

 Em Juízo, a vítima Bruna Lorrane Ribeiro de Moraes do Amor, declarou em 

suma, o seguinte (termo de comparecimento fls. 104 e mídia fls. 106): “in 

verbis”:

“(...) Que o acusado agrediu a depoente; Que não fez exame de corpo de 

delito; (...) Que quando o acusado estava agredindo a depoente, ele 

proferiu ameaças; Que as agressões ocorreram em casa; (...) Que 

reafirma que o acusado proferiu ameaça de morte quando estava 

agredindo a depoente; (...) Que ao chegar na porta da residência já 

começaram as agressões, não falou nada e já foi batendo; Que a 

depoente não ficou com ferimentos, pois o acusado bateu mais na 

cabeça; (...) Que as agressões foram com as mãos, sendo que réu 

desferiu socos, empurrões e murros; Que não ficaram lesões, ficou 

apenas dolorida; (...) Que quando a polícia chegou o acusado estava 

agredindo a depoente; Que a depoente não reagiu para nada; (...) Que a 

depoente foi levada para a UPA; (...) Que a depoente não teve tempo de 

reagir;” (sic)

O acusado Raimundo da Conceição do Amor Divino ao ser interrogado em 

Juízo, declarou em suma que desferiu um tapa na cabeça da vítima na 

parte de traz, na nuca.

 Dessa forma, a contravenção de vias de fato pode ser demonstrada pelo 

relato da vítima, os quais se conferem especial valor probante.

A jurisprudência é nesse sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO 

ÂMBITO DOMÉSTICO E DESOBEDIÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DA VARA CRIMINAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DA 

CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DELITO DE 

DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - ATIPICIDADE DA 

CONDUTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Na espécie, é 

possível verificar que a vítima sofreu agressões no âmbito doméstico, fato 

suficiente a ensejar a aplicação da Lei 11.340/06, não havendo que se 

falar, dessa forma, em remessa dos autos para o juizado especial criminal. 

2- Comprovado nos autos que o acusado desferiu um soco no rosto da 

vítima, de rigor a manutenção de sua condenação pela prática de vias de 

fato. 3- Em se tratando de infrações cometidas no âmbito doméstico, 

normalmente praticadas na clandestinidade, longe de testemunhas, a 

palavra da vítima ganha extrema relevância probante, especialmente 

quando apoiada em outros indícios, como na espécie. 4 - Como é cediço, 

as medidas protetivas descritas na Lei 11.340/06 possuem natureza 

cautelar e visam proteger as vítimas de abuso por parte de seus 

agressores, sendo que, na hipótese de descumprimento, há a previsão de 

aplicação de sanções de natureza civil, como multa (art. 461, §5º, do 

CPC), bem como a possibilidade de requisição de auxílio policial (art. 22, 

§3º, da Lei 11.340/06) e decretação de prisão preventiva (art. 313, III, do 

CPP). 5 - Assim, diante da possibilidade de aplicação de outras sanções, 

inexistindo, ademais, ressalva expressa que admita o reconhecimento 

cumulativo da prática de crime, forçoso reconhecer a atipicidade da 

conduta, impondo-se, pois, a absolvição do acusado. - APR 

10693140118094001 MG - 5ª CÂMARA CRIMINAL - 13/07/2015 - Relator - 

Eduardo Machado “ grifos nosso.

 Com efeito, havendo nos autos provas cabal e indiscutível do 

cometimento do crime, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar 

ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito 

condenatório.

Por fim, consigno que não há que se falar em princípio da consunção (ou 

princípio da absorção), tendo em vista que as condutas delituosas 

praticadas pelo acusado foram autônomas, razão pela qual não se aplica 

o aludido princípio.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado RAIMUNDO 

DA CONCEIÇÃO DO AMOR DIVINO, pela prática das condutas criminosas 

descritas nos Artigos 147 do Código Penal e Artigo 21 da Lei de 

Contravenções Penais, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atento 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 AMEAÇA:

 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 

acusado, 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.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há 

dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que 

ameaçou a vítima sem qualquer 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 em 01 (um) 

mês 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 tal razão, agravo em 15 (quinze) dias de detenção a pena do acusado.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da 

circunstância atenuante descrita no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, Código 

Penal, razão pela qual, atenuo a pena em 15 dias de detenção.

 Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a 

de 01 (um) mês de detenção.

 Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem 

causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 191 de 444



Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, 01 (um) 

mês de detenção.

 DA CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO:

 A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

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 os ostenta.

 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 a integridade física da vítima, sem qualquer motivação 

aparente.

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 01 (um) mês de prisão simples.

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, razão pela qual agravo a 

pena em 15 (quinze) dias de detenção.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da 

circunstância atenuante descrita no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, Código 

Penal, razão pela qual, atenuo a pena em 15 dias de detenção.

 Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a 

de 01 (um) mês de detenção.

 Na terceira e última fase da fixação da pena, não se verificam causas de 

aumento e/ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

CONCURSO MATERIAL

Por 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 RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DO AMOR 

DIVINO, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de 

detenção pelo crime de ameaça e 01 (mês) de prisão simples pela 

contravenção penal de vias de fato, em regime inicial aberto (Artigo 33, 

caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada à regra do Artigo 387, § 2º, 

do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena 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, 

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$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso .

 Em 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).

Por fim, REVOGO as medidas cautelares e protetivas fixadas por ocasião 

da concessão da liberdade provisória (fls. 103).

 Ademais, CONDENO o acusado ao pagamento das custas.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença (por edital), conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e 

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, 05 de Março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 688942 Nr: 1989-02.2019.811.0064

 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: LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIARA CAROLINE DA SILVA 

GUILHERME - OAB:23069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA CAMPOS DE 

MORAES - OAB:25638/0 MT

 Processo nº 1989-02.2019.811.0064 (Código 688942)

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a cópia da sentença que 

homologou o acordo acostado às fls. 16/17, não está completa.

 Assim, intime-se a parte requerente para que traga aos autos cópia 

integral da referida sentença, isso no prazo de 05 (cinco) dias.

Ademais, aguarde-se realização do estudo psicossocial determinado nos 

autos em apenso nº 1934-85.2018.811.0064 (Código 669238).

 Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 05 de março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 876634 Nr: 9067-07.2017.811.0003

 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): VETORASSO & TOPJIAN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Em decorrência do cumprimento da condição imposta a autora do fato e 

do contido no parecer Ministerial à fl. 80, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo de transação penal 

celebrado nos autos, e, via de consequência, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da empresa VETORASSO & TOPJIAN, pessoa jurídica, 

inscrita no CNPJ sob n° 05.798.663/0001-17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 862738 Nr: 4160-86.2017.811.0003

 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): SORRISO DO NORTE BENEFICIAMENTO E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, GELSON GALINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11470, 

MATEUS H. FONSECA - OAB:24.842

 ISTO POSTO, indefiro o pedido formulado à fl. 270, e determino a 

intimação dos denunciados acerca do parecer Ministerial à fl. 284, 

relativamente ao parcelamento do valor da proposta de reparação do dano 

ambiental, ofertada à fl. 05-v, item “1”, caso façam jus ao benefício da 

suspensão condicional.Designo audiência de instrução para o dia 15 de 

maio de 2020, às 14h00, para oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação à fl. 06.Intimem-se os denunciados e seu advogado, bem como 

a testemunha 3º SGT/PM Aurélio Garcia de Souza, no endereço declinado 

à fl. 196. Requisitem-se as testemunhas PRF Emilio Cezar Figueroa e o 

Policial Militar Ambiental Antonio Caetano (fl. 84).HOMOLOGO a desistência 

da oitiva da testemunha arrolada pela defesa, Carlos Cesar Carron 

Fernandes (fl. 292).Depreque a realização do interrogatório dos 

acusados. Oportunidade em que será oferecido aos denunciados, caso 

façam jus, o benefício da suspensão condicional do processo, constante 

dos itens “1” a “4”, da denúncia à fl. 05-v, na forma proposta pelo Parquet 

à fl. 284.Notifique o representante do Ministério Público, na forma da 

lei.Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário Expeça o necessário.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000468-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZALLI COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO JULIANO SIMAO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo a parte autora através de sua 

advogada para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos acerca 

da devolução da correspondência de ID 29936971.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003345-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARIA EBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Intimem-se os advogados das partes para manifestarem, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da solicitação do Sr Perito ID 29943185.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000142-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE (REU)

 

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: 1000142-61.2020.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

53.181,85; Tipo: Cível. Parte Autora: RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A 

Parte Ré: ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE IMPULSIONAMENTO DOS 

AUTOS CERTIFICO, para os efeitos de direito, e 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 proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, dentro do prazo 

Legal, manifestar-se sobre o(a/s) Correspondência Devolvida - com alínea 

"Mudou-se", conforme comprovante de ID(s). nº 2949173. Sinop/MT, 6 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Lívia Furquim Rodrigues Queiroz 

de Souza Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2616 Nr: 916-80.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF, JF, ISF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OSVALDO LEITE 

PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 Intime-se novamente o advogado da parte exequente para, no prazo legal, 

manifestar acerca dos extratos negativos anexados às fls.259/267.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207256 Nr: 8810-48.2014.811.0015

 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: MASSAKI TARUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEZZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 

OAB:16050-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - 

OAB:10.914-B

 CERTIFICO que os RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela requerente 

foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a parte requerida, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as CONTRARRAZÕES ao referido Recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154276 Nr: 2265-64.2011.811.0015

 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: MDC, GCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - 

OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:MT 20.715/O, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:13851/MT, 

ASTOR RHEINHEIMER - OAB:2756/MT, MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 Vistos em correição.

Julgamento convertido em diligência.

 Alegado em preliminar pela parte requerida, e de fato inexiste procuração 

outorgada por Gumercindo Carlos do Carmo, o segundo requerente. Às p. 

15/16 apenas a primeira requerente, a Sra. Maria do Carmo, outorga 

poderes aos advogados que patrocinaram a defesa de ambos. Em 

nenhum outro momento foi juntado de tal documento, nem mesmo quando 

interpuseram recurso de apelação.

Vale mencionar que a juntada de substabelecimento às p. 455/456 não 

supre a falta da procuração, pois esta é que constituiu o mandatário da 

parte que o fez, restando incomprovada a legitimidade do substabelecido 

para representá-la.

Desta forma, sendo pressuposto processual de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, nos termos dos arts. 76 do CPC e 

692 do CC, suspendo o andamento do feito para que o requerente 

Gumercindo Carlos do Carmo regularize sua representação nos autos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de ser extinto sem resolução de mérito o 
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processo em relação a ele, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 38326 Nr: 1266-58.2004.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Vistos em correição. [...] Dito isso, embora o bem avaliado, penhorado e 

pendente de realização de nova avaliação e realização de praça pública 

na Comarca de Itaúba desde 2004 – informação obtida em consulta 

realizada por este magistrado no site do TJMT – e naquela época avaliado 

em elevada soma de R$ 1.440.000,00 (p. 149), já constava com penhora 

realizada por este processo, na quantia última vez avaliada em R$ 

51.194,25 (p. 161); e também com penhora em outro processo igualmente 

em trâmite nesta comarca sob cód. 37645, que na última avaliação do 

débito perfazia a soma de R$ 712.330,89. Urge salientar que as penhoras 

mencionadas são anteriores ao pedido de p. 171/172 de 2017. Logo, 

depois de realizada a avaliação e praça, após destacados os valores 

pertinentes a estas duas execuções (cód. 37645 e cód. 38326), o 

restante poderá ser levantado em favor da Bunge Fertilizantes, em razão 

da anterioridade das penhoras. Neste momento, não se sabe ao certo se o 

imóvel é suficiente a garantir todos os débitos. Sendo assim, o pedido de 

reserva de crédito não poderá ser deferido. Motivo pelo qual o indefiro, ao 

menos por ora. Observado que a parte exequente não solicita que outros 

atos sejam realizados no feito, aguardando apenas o cumprimento da 

missiva expedida nos autos do processo cód. 37645, que outrora, em 

nome da economia processual, tiveram seus atos aproveitados nestes 

autos. Carta precatória que pende de cumprimento desde 2014. Há 06 

anos. Reiterados ofícios são enviados a comarca de Itaúba-MT, sendo que 

por vezes obtêm-se a mesma resposta: sem cumprimento. Foi determinada 

nova avaliação do imóvel em 2015, reiterada a ordem em 2017 e até o 

momento sem o seu devido cumprimento. Triste realidade. Ora se faz 

juntada do andamento processual obtido em consulta ao site TJMT. Sendo 

assim, manifeste-se a parte exequente a pugnar o que for de seu 

interesse em 10 dias, cooperando com a efetividade da jurisdição e a 

razoável duração do processo. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203739 Nr: 5972-35.2014.811.0015

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDICLEUMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12178-A/MS, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA EDICLEUMA DA SILVA, Cpf: 

68135661215, Filiação: Maria Conceição da Silva, natural de Acorizal-MT, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo 

Banco Bradesco Financiamentos S.A em desfavor de Maria Edicleuma da 

Silva, em razão do instrumento contratual n. 2940864081, a qual o autor 

concedeu à requerida um crédito inicial de R$ 49.214,64 (quarenta e nove 

mil duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), para que 

fosse adquirido, com alienação fiduciária ao primeiro, pelo crédito 

fornecido, o seguinte bem imóvel: veículo marca Fiat, modelo Strada 

Adventure 1.8, Chassi 9BD27844PD7678622, placa OBS7947, Renavam 

00544477650, cor branca, ano 13/13.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Pleito de p. 149 a requerer a citação por 

edital da parte requerida Maria Edicleuma da Silva, vez que esta ação 

navega há mais de 04 anos e até o presente momento não foi citada, pois 

todas as tentativas restaram infrutíferas, inclusive a busca judicial de 

endereços dela.Logo, ante a sua não localização, defiro o pedido 

sobredito, a reconhecer que ela está em lugar incerto e não sabido. 

Assim, determino a citação da parte requerida sobredita por edital, com 

prazo de 30 dias, a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos 

do Código de Processo Civil.Se devidamente citado, quedar-se inerte, 

nomeio-lhe desde logo como curadora especial a douta representante da 

Defensoria Pública, núcleo de Sinop-MT, nos termos do art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, para defender os interesses da parte 

demandada, devendo ser cientificada pessoalmente do encargo e de 

todos os atos do processo em que deva atuar. 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, LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA, digitei.

Sinop, 05 de março de 2020

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 232467 Nr: 7137-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO WANDER CIMITAN, ANDREA PACOLA, 

ELISANGELA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 “Vistos em correição. Defiro a juntada do substabelecimento ora 

apresentado, com o translado de cópia para ambos os autos. Defiro a 

juntada de substabelecimento do embargante no prazo de 15 dias. 

Aguarde-se o prazo para as negociações, que estendo para 60 dias, a 

pedido das partes, de modo a propiciar eventual avaliação no imóvel ou de 

parcela dele capaz de cobrir o crédito exequendo. Ao final, com o acordo, 

conclusos. Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 238708 Nr: 11236-96.2015.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO WANDER CIMITAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 “Vistos em correição. Defiro a juntada do substabelecimento ora 

apresentado, com o translado de cópia para ambos os autos. Defiro a 

juntada de substabelecimento do embargante no prazo de 15 dias. 

Aguarde-se o prazo para as negociações, que estendo para 60 dias, a 

pedido das partes, de modo a propiciar eventual avaliação no imóvel ou de 

parcela dele capaz de cobrir o crédito exequendo. Ao final, com o acordo, 

conclusos. Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151990 Nr: 321-27.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE CAMPOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo solicitado às fls. 129, intime-se o exequente 

para manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89280 Nr: 6634-43.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDPPTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, MEIRIELE DRUZIAN DE SOUZA - 

OAB:25.357O, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Intime-se o advogado da exequente para, querendo, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão às fls.205.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004576-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES DE CASTRO STOCHERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBILLE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1004576-98.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): LUCINEIA GOMES 

DE CASTRO STOCHERA POLO PASSIVO:REU: MOBILLE MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA - EPP Certifico que, em cumprimento a determinação 

id.26953320, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 1º 

de dezembro de 2020 as 17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 3 

de março de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - Mat. 

7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009793-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARICA MARIA DE NOVAIS (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 Nº1009793-54.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ARICA MARIA DE NOVAIS POLO PASSIVO:REU: ITAU UNIBANCO S/A 

CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 28105290 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, 6 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006044-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON JOSE ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AILTON JOSE ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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 quanto a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) 

motivo(s) “Ausente” (Id 29897093).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001806-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO OAB - SP163471 (ADVOGADO(A))

JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN OAB - SP310191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVAL CANDIDO DA SILVEIRA (REU)

RENILDA DE LIMA CANDIDO DA SILVEIRA (REU)

 

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 quanto a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) 

motivo(s) “Mudou-se” (Id 29894753 ).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009693-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLF COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIMAR FESTA DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 7. da decisão ID 26477862.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009900-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIECKSON CAROLINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1009900-98.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

DIECKSON CAROLINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 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 quanto a certidão id. 24930496. Prazo: Quinze dias. 

Sinop-MT, 6 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009907-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARICA MARIA DE NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1009907-90.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ARICA MARIA DE NOVAIS POLO PASSIVO:REU: ITAU UNIBANCO S/A 

CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 28260207 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, 6 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009912-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ALVES CONCENTINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

P R O C E S S O  N º 1 0 0 9 9 1 2 - 1 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  P O L O 

ATIVO:ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANGELICA ALVES CONCENTINO 

POLO PASSIVO:ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CERTIDÃO Certifico 

que a contestação id. 25371234, 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, 6 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013632-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGONESE & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013632-87.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ANGONESE & 

CIA LTDA POLO PASSIVO:REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.28493962, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 15 de dezembro de 2020 as 16 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o do CPC. Sinop, 6 de março de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009725-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL ALEX CRESTANI (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010038-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DORNER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO(A))

 

P R O C E S S O  N º 1 0 1 0 0 3 8 - 6 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  P O L O 

ATIVO:ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROBERTO DORNER POLO 

PASSIVO:ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM 

CERTIDÃO Certifico que a contestação e apresentação de contas id. 

26294161 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 manifestar-se nos termos do item 3 da decisão id. 

23660785. Sinop-MT, 6 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010068-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA PETINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1010068-03.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

MARIA JOSEFINA PETINI POLO PASSIVO:REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 28171508 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, 6 de março de 

2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006543-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito, conforme item 3. da decisão ID 27970820.

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014745-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIANE COSTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - MT 

JUÍZO DA SEGUNDA VARA Ofício n. 66/2020 Sinop - MT, 6 de março de 

2020. Referência: Processo n. 1014745-76.2019.8.11.0015 Parte autora: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Parte ré: GLEICIANE 

COSTA DE ALMEIDA Assunto: SOLICITAÇÃO Senhor(a) Gestor(a): Por 

determinação do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca 

de Sinop, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, SOLICITO a Vossa Senhoria, 

fotocópia do instrumento procuratório da parte autora (art. 260, II, CPC), 

conforme despacho ID 26612501, cópia anexa. Atenciosamente, Luzimeiry 
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Tomaz Nazário Autorizado(a) pelo art. 1.205/CNGC AO: GESTOR(a) DA 

VARA ÚNICA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE-MT SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 35203800 –ramal-205

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010137-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO Nº1010137-35.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS POLO PASSIVO:REU: BANCO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CERTIDÃO Certifico que a 

contestação id. 27976027 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, 6 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014745-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIANE COSTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação.

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014654-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CARDOSO DE MOURA OAB - SP219843 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EMILIO JULIO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

IRACEMA AGULHAO SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO)

RUBENS SILVEIRA SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - MT 

JUÍZO DA SEGUNDA VARA Ofício n. 67/2020 Sinop - MT, 6 de março de 

2020. Referência: Processo n. 1014654-83.2019.8.11.0015 Parte autora: 

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS Parte ré: ATAIDE MARQUES DE 

OLIVEIRA e outros Assunto: SOLICITAÇÃO Senhor(a) Gestor(a): Por 

determinação do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca 

de Sinop, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, SOLICITO a Vossa Senhoria, 

fotocópia do instrumento procuratório da parte autora (art. 260, II, CPC), 

conforme despacho ID 26520806, cópia anexa. Atenciosamente, Luzimeiry 

Tomaz Nazário Autorizado(a) pelo art. 1.205/CNGC AO: GESTOR(a) DA 3ª 

VARA COMARCA DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35203800 –ramal-205

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000760-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BATISTA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000760-06.2020.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Recebo a emenda da inicial de ID 29511342/29511361. 1.1. Todavia, 

considerando que o atestado médico de ID 29511343 trata apenas da 

necessidade de concessão com urgência de internação da autora via 

“home care”, sem descrever quais serviços/medicamentos são 

necessários, de modo que se mostra fundamental que sejam prestados 

novos esclarecimentos. 1.2. Assim sendo, a fim de viabilizar o direito ao 

contraditório e ampla defesa da parte requerida, 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, complemente a inicial, juntando laudo médico que indique e 

justifique de maneira pormenorizada, quais são os tratamentos e/ou 

medicamentos exigidos para o tratamento via “home care” da autora, 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, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002248-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIPE MORAES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002248-93.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tratando-se de processo com custas, efetuado 

o recolhimento da diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, 

servindo a carta precatória de mandado. 1.1. Acaso necessário, intime-se 

a parte interessada para recolhimento da diligência. 2. Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 3. Em 

caso de não pagamento da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica 

autorizada a devolução da presente deprecata, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002057-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA COSTA LIMA DE PAULA (REQUERIDO)

ADIEK SOUSA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002057-48.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Aguarde-se o recolhimento das custas, bem como da diligência do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, que deverá ser providenciada pelo 

interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

missiva no Juízo Deprecado, independentemente de intimação (art. 388, p. 

único, da CNGCJ/MT). 2. Após, cumpra-se, servindo a carta precatória de 

mandado. 3. Cumprida a finalidade, devolva-se com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. 4. Em caso de não 

recolhimento das custas e/ou pagamento da diligência no prazo de 30 

(trinta) dias, fica autorizada a devolução da presente deprecata, nos 

termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001801-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. DA SILVA DALMASO - ME (REQUERIDO)

DORACI MARIANO DA SILVA DALMASO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001801-08.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Aguarde-se o recolhimento das custas, que 

deverá ser providenciada pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento da missiva no Juízo Deprecado, 

independentemente de intimação (art. 388, p. único, da CNGCJ/MT). 2. 

Cumprido o item acima, oficie-se ao Juízo Deprecante, solicitando-se 

fotocópia do instrumento procuratório da parte autora. 3. Em seguida, 

efetuado o recolhimento da diligência do(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, 

cumpra-se, conforme deprecado, servido a carta precatória de mandado. 

Desde já, fica a parte interessada para recolhimento da diligência. 4. Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262424 Nr: 5097-94.2016.811.0015

 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: PAULO LOPES DE TOLEDO, JACIELE PAULA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CE & DOS SANTOS LTDA - ME (ECO 

CONSTRUÇÕES), JOSE NORBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA BATISTA DA 

SILVA - OAB:MT - 20.619/O, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - 

OAB:MT 20.091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - 

OAB:17.798/ - MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

quanto a correspondência devolvida pelo motivo " desconhecido" fl. 

189/verso, bem como efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, 

a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação/audiência, do 

requerido José Norberto dos Santos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS PRESA 

CAMPGNARO, para devolução dos autos nº 1491-59.1996.811.0015, 

Protocolo 7568, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241434 Nr: 12907-57.2015.811.0015

 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): NOELI CRESTANI VALIATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIÉLEN GARCIA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 12907-57.2015.811.0015, 

Protocolo 241434, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004576-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES DE CASTRO STOCHERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBILLE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1004576-98.2017.8.11.0015 

AUTOR: LUCINEIA GOMES DE CASTRO STOCHERA RÉU: MOBILLE 

MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP Vistos, etc... Considerando que a ação 

de nº 1000304-61.2017.811.0015, que tramita pela 2ª Vara Cível foi 

distribuída antes desta, forçoso se faz a reunião dos autos, em razão da 

conexão existente entre as ações, uma vez que a ação que tramita pela 2ª 

Vara possui como objeto, dentre outros, a declaração da inexistência do 

débito referente a um boleto bancário oriundo do contrato em discussão 

nesta ação da 3ª Vara, o que enseja a possibilidade de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso os processos sejam 

decididos separadamente. De acordo com o art. 58 do novo CPC, “a 

reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente”, fixando a prevenção o primeiro 

processo registrado ou distribuído, art. 59 do referido diploma. Pelo 

exposto, declino da competência em favor da 2ª Vara Cível desta 

Comarca, para onde a presente ação deve ser remetida e apensada ao 

processo nº 1000304-61.2017.811.0015. Proceda-se as baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002233-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELA PAMELA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

LAHIS MARQUES ADAMI DA LUZ (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002233-27.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 
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TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por MICAELA PAMELA DE SOUSA em 

face de UNIMED NORTE DE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO 

MÉDICO e LAHIS MARQUES ADAMI DA LUZ, alegando que, desde 

17/04/2017, é usuária do plano de saúde fornecido pela primeira requerida 

(Unimed), na modalidade coparticipação familiar, do qual seu filho P. H. S. 

S., menor impúbere, diagnosticado com TCE (traumatismo 

cranioencefálico) grave, com quadro de quadriplegia, é seu dependente e 

realizou com a segunda requerida (Lahis) tratamento do método Pediasuit. 

Assevera que o aludido tratamento deixou de ser realizado desde o final 

do mês de novembro de 2019, no entanto, apesar de seus esforços, as 

requeridas continuam a efetuar a cobranças de inúmeras sessões que 

jamais foram usufruídas por seu filho. Discorre que, por não ter obtido 

êxito em solucionar o imbróglio de maneira administrativa, requer seja 

concedida tutela de urgência, a fim de que seja a requerida liminarmente 

compelida a: (a) suspender os débitos vencidos e vincendos a partir do 

mês de dezembro de 2019; (b) se abstenha de inscrever seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito; (c) se abstenha de cancelar o plano de 

saúde em decorrência dos débitos discutidos na ação em tela; e, (d) seja 

invertido o ônus probante. A exordial veio acompanhada dos documentos 

de ID 29807250/29808143. É o relatório. Fundamento e decido. 1. O artigo 

300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 

1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 

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. 2. Com tais considerações, denoto que a probabilidade 

do direito, resta evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, 

especialmente pelos boletos de cobrança e extrato do beneficiário (ID 

29807265 e 29807285/29807289) 2.1. Ademais, tratando-se de lide que 

tem por base a negativa de utilização de determinados serviços, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que, a incumbência de comprovar a origem do débito e, 

consequentemente, seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputado 

à parte requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito 

postulado. 3. Destarte, o perigo de dano perfaz sobejamente demonstrado, 

seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a inclusão dos 

dados nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, 

exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil 

reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da 

pessoa. 3.1. Demais disso, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do 

processo, também está evidenciado em decorrência da possibilidade de 

cancelamento do plano de saúde da autora, o que não se pode admitir. 4. 

Outrossim, ressalto que ao caso em apreço é totalmente inexistente a 

possibilidade de irreversibilidade, uma vez que a presente medida é 

revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o 

desaparecimento da sua causa ensejadora. 5. Desse modo, preenchidos 

os requisitos legais, nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, DEFIRO 

liminarmente a tutela de urgência, para determinar que a parte requerida 

suspenda a cobrança dos débitos vencidos e vincendos, referentes ao 

tratamento PEDIASUIT, a partir do mês de dezembro de 2019, bem ainda, 

para que se abstenha de cancelar/suspender o plano de saúda da 

requerente, assim como de incluir os dados desta nos órgãos de proteção 

ao crédito, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa 

diária, em caso de descumprimento do presente decisum, que fixo no valor 

de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 6. Designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

7. Cite-se e intime-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 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. 8. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 9. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 10. Por arremate, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 3º e 4º. 11. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 06 de março de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012541-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MORAIS DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR CARLOS FINATO (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

KARINA MERLINO AVILA FINATO (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias manifeste 

nos autos informando o atual endereço dos requeridos, visto que as 

correspondências retornaram sem o devido recebimento com a 

informação de que são desconhecidos, conforme IDs. 29939541 e 

29939551.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014918-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES DEFREIN BARAO (AUTOR(A))

R.T. RODRIGUES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIDER STIEVEN TARIGA (REU)

LUIS CARLOS DA SILVA (REU)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias manifeste 

nos autos informando o atual endereço dos requeridos visto que as 

correspondências encaminhadas para citação dos mesmos retornaram 

sem o devido recebimento com a informação de que são desconhecidos, 

conforme IDs. 29940298 e 29940305.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001798-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELER DE SOUZA & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRADEIRO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME (REU)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

retorno da carta precatória sem o devido cumprimento conforme ID 

29891897.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003242-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RUDOLFO KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMILTON HARA OAB - MT21260/O (ADVOGADO(A))

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1003242-63.2016.8.11.0015 Tipo de Ação: AÇÃO DE COBRANÇA 

c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARTE AUTORA: NADIR 
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RUDOLFO KLEIN PARTE REQUERIDA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 

Certidão de Trânsito em Julgado Certifico e dou fé que a sentença 

constante do ID 26309907 transitou em julgado sem interposição de 

recurso. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestora Judicial

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014880-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. (REQUERENTE)

AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1014880-88.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 29527823 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. SINOP, 27 de fevereiro de 2020 Vânia Maria 

Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014880-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. (REQUERENTE)

AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID-29526656.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015600-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE FATIMA SAPIEZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (REQUERIDO)

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1015600-55.2019.8.11.0015 Tipo de Ação: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

LIMINAR PARTE AUTORA: CAROLINE DE FATIMA SAPIEZINSKI PARTE 

REQUERIDA: SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO e outros 

Certidão de Trânsito em Julgado Certifico e dou fé que a sentença 

constante do ID 27958557 transitou em julgado sem interposição de 

recurso. Sinop - MT, 27 de fevereiro de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestora Judicial

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009644-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE MAURICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLY SILVA FERRAZ OAB - MT0017121A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA SILVA BORGES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1009644-92.2018.8.11.0015 Tipo de Ação: AÇÃO DE COBRANÇA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARTE AUTORA: JUDITE 

MAURICIO DA SILVA PARTE REQUERIDA: MARCOS DA SILVA BORGES 

Certidão de Trânsito em Julgado Certifico e dou fé que a sentença 

constante do ID 25789483 transitou em julgado sem interposição de 

recurso. Sinop - MT, 3 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestora Judicial

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013811-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o douto advogado da autora foi intimado 

a apresentar impugnação à contestação conforme determinado no 

despacho de ID 27499607, deixando decorrer o prazo legal sem 

manifestar nos autos. Sinop, 3 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013811-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013811-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES DIAS DE CARVALHO RÉU: BANCO BMG S.A Vistos 

etc. 1. Considerando que a autora manifestou desinteresse na audiência 

de conciliação, ID. 25735146, bem como o réu, ID. 26776509, nos termos 

do art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada para o 

dia 27/05/2020 às 15:30 horas. 2. Por conseguinte, intime-se a autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação de 

ID. 27406630. 3. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013811-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013811-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES DIAS DE CARVALHO RÉU: BANCO BMG S.A Vistos 

etc. 1. Considerando que a autora manifestou desinteresse na audiência 

de conciliação, ID. 25735146, bem como o réu, ID. 26776509, nos termos 

do art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada para o 

dia 27/05/2020 às 15:30 horas. 2. Por conseguinte, intime-se a autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação de 

ID. 27406630. 3. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013161-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVE ELIZABET HORN BREMBATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o advogado da autora foi devidamente 

intimado através do ID 27644039 a apresentar impugnação à contestação, 

quedando-se inerte. Certifico ainda que as partes já especificaram as 

provas que pretendem produzir nos autos conforme IDs. 28149572 e 

29603258. Sinop, 3 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013095-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN FABIO DURIGON (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito de duas (2) diligências (2 endereços) ao Oficial de Justiça, a 

fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no bairro Setor 

Comercial, 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012948-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GRASSANO PEDALINO OAB - PR0016932A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RODRIGUES DA MOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de complementação da avaliação de ID 

26601030, no bairro Residencial Aquarela Brasil, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013855-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado de citação, conforme certidão de ID 

26896628.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013067-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALFAIR ALBANI FENILE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT9511-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE SIMONATO NARDIN OAB - MT25303/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS MEZADRI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que o advogado do autor foi devidamente 

intimado da decisão de ID 25946057, para proceder ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito sem resolução do mérito, e por consequência, o cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC., porém, deixou 

decorrer o prazo legal sem efetuar o referido pagamento. Sinop, 3 de 

março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005947-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRLEI BONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BRANCO DOS SANTOS OAB - MT25190/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NUNES NETO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1005947-63.2018.8.11.0015 Tipo de Ação: [CHEQUE] PARTE 

AUTORA: ADIRLEI BONATTO PARTE REQUERIDA: MARCOS NUNES NETO 

Certidão de Trânsito em Julgado Certifico e dou fé que a sentença 

constante do ID 25163291 transitou em julgado sem interposição de 

recurso. Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011695-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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GILNEI JOSE DAGHETTI (REU)

MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 

EPP (REU)

MARCIO DAGHETTI DE BRITTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA OAB - MT8718-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, indique 

o número do CNPJ do autorizado para ser expedido Alvará de 

Levantamento de valores, solicitado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013092-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KEYDSON RABELO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias manifeste 

nos autos informando se o acordo entabulado entre as partes foi 

devidamente cumprido, advertindo-a de que sua não manifestação será 

interpretada de forma positiva com a posterior extinção do feito.

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011147-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON LUIZ GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1011147-17.2019.8.11.0015 Tipo de Ação: BUSCA E APREENSÃO 

PARTE AUTORA: AYMORE PARTE REQUERIDA: ALISSON LUIZ 

GUIMARAES Certidão de Trânsito em Julgado Certifico e dou fé que a 

sentença constante do ID 24795040 transitou em julgado sem interposição 

de recurso. Sinop - MT, 19 de dezembro de 2019. Vânia Maria Nunes da 

Silva Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010290-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 29/1/2020, às 9 

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: 

1010290-68.2019.8.11.0015 AUTOR(A): DIONIZIA DA SILVA RÉU: BANCO 

VOTORANTIM S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 

22479876, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 29 de 

Janeiro de 2020, às 09:00hs., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008124-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALVA CANAL PEDRUZZI BERGAMIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DA MATA MILHOMENS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito de três (3) diligências ao Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de penhora, nos bairros Setor Industrial, Setor 

Residencial Norte e Jardim das Palmeiras, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010941-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito de três (3) diligências ao Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, no 

bairro Jardim Botânico, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010290-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certificoe dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 

152, VI do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação 

sob ID 29214187, no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010294-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 

152, VI do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação 

sob ID 29115902, no prazo de 15( quinze) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002219-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ZABOT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002219-43.2020.8.11.0015. 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: 1002135-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002135-42.2020.8.11.0015. 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, INDICANDO QUAL A SUA PROFISSÃO, apresentando o 

comprovante de rendimentos, além da pensão e declaração de IR, sob 

pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002148-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002148-41.2020.8.11.0015. 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 
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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, INDICANDO QUAL A SUA PROFISSÃO, apresentando o 

comprovante de rendimentos, além da pensão e declaração de IR, sob 

pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002136-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002136-27.2020.8.11.0015. 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, INDICANDO QUAL A SUA PROFISSÃO, apresentando o 

comprovante de rendimentos, além da pensão e declaração de IR, sob 

pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002259-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POMMER & BARBOSA LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR OAB - RO1238 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RAIMUNDA PINHEIRO SENA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002259-25..2020.8.11.0015 Estando 

presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Posteriormente, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais. A expedição do mandado está condicionada ao 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002304-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MESQUITA SOUSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Tendo em vista que se trata de processo em que o ente público figura no 

polo passivo, determino a redistribuição à Vara Especializada da Fazenda 

Pública desta Comarca.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003942-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DO NASCIMENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1003942-68.2018.8.11.0015. Concedo o 

prazo de cinco dias pra que a parte requerida apresente 

substabelecimento de procuração em nome da advogada presente a este 

ato. A pedido das partes, converto os debates orais em alegações 

escritas, concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada 

parte, saindo devidamente intimadas para tanto.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012071-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA MATA OAB - PR36313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS HENRIQUE FERREIRA BATISTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para 

manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial de justiça de a seguir 

transcrito: “CERTIDÃO - CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento a 

respeitável Carta Precatória, servindo de mandado, extraído autos retro, 

nesta cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no endereço 

constante desta respeitável Carta Precatória, na Rua das Margaridas, 84, 

Jardim Imperial, Cidade: Sinop/MT, e lá estando, por duas vezes em dias 

alternados, após as formalidades legais e de praxes, deixei de proceder a 

CITAÇÃO da parte requerida Matheus Henrique Ferreira Batista, por não o 

encontrar no endereço descrito nesta respeitável Carta Precatória. 

CERTIFICO E DOU FÉ, que estando no endereço constatei residir a 

Senhora Irani Dionísio Ferreira, a qual me declarou ser proprietária do 

imóvel endereço desta r. CP, e que o requerido Matheus Henrique, residiu 

aos fundos de sua propriedade como inquilino, mas aproximadamente dois 

(02) anos, mudou-se de endereço dizendo que iria para São Paulo, não 

deixando contato ou o seu novo endereço. Assim sendo, em face da não 

localização do requerido nem a obtenção de seu novo logradouro, devolvo 

esta r. CP, no sistema para os devidos fins. Por ser verdadeiro e dou fé." 

Sinop-MT, 6 de março de 2020 Laura Joanir Costa Leite Rondon – Técnica 

Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 344341 Nr: 18784-70.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DIAS LOPES, NARA JANE DOERNER 

CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GLUCKSBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6.298-B, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312/MT

 SENTENÇA: “HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo acima formulado entre as partes. 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 18784-70.2018.811.0015 – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO 

movida por MARCIO JOSÉ DIAS LOPES e NARA JANE DOERNER 

CAVALHEIRO em face de NELSON GLUCKSBERG. Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias”. 

Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221336 Nr: 489-87.2015.811.0015

 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: DIOMAR DE SOUZA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

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

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR, WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO 

ADVOGADOS - OAB:OAB/PR 2.049

 Expeça-se mandado, intimando o chefe da Ciretran local a proceder com 

o cumprimento da determinação de transferência do veículo, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de incidir em crime de desobediência à ordem 

judicial

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247515 Nr: 16821-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR COCATTO, PEDRO COCATTO 

FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRECE COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - OAB:18125

 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 no BAIRRO jardim maringá, 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, desde 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 das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181170 Nr: 2063-19.2013.811.0015

 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: CRISTIANO FREITAS LORENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA ANDRADE FERNANDES 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - 

OAB:23.316-MT

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

 Às fls. 78, o curador especial pleiteou a concessão da gratuidade da 

justiça em favor do requerido. Entretanto, tal pedido não comporta 

deferimento, uma vez que a gratuidade processual é destinada aos 

hipossuficientes, que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 

Ocorre que o curador especial não detém legitimidade para declarar a 

hipossuficiência da parte, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e o fato de 

ter sido citada por edital não conduz à presunção de que se trata de 

pessoa hipossuficiente. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RÉU REVEL 

CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO COMO 

CURADOR ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. 1. O fato 

de haver assistência de Defensor Público na condição de Curador 

Especial do réu revel citado por edital não tem o condão de fazê-lo 

presumidamente necessitado. 2. A concessão de Assistência Judiciária 

Gratuita deve se resguardar de cautelas sob pena de vulgarizar-se o 

instituto e socializar despesas de caráter pessoal. 3. A presunção de 

hipossuficiência de fundos foi mitigada pelo novo Código de Processo 

Civil, razão pela qual deve o Magistrado cercar-se de cautelas para a 

concessão da benesse da gratuidade judiciária. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.” (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70072455769, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 28/03/2017).

 Deste modo, indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002201-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDA PEREIRA DE JESUS (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 DECISÃO Processo nº 1002201-22.2020.8.11.0015 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. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29787942), 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001816-74.2020.8.11.0015

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:

LEONARDO MARQUARDT CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1001816-74.2020.8.11.0015 Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial/protesto do título. Deste 

modo, resta preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em 

consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente 

mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se 

sujeitará às cominações legais de fiel depositário, ficando advertida de 

que É VEDADA A RETIRADA DO BEM DA COMARCA EM QUE FOR 

APREENDIDO NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. 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). 

Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, 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, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. 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. A expedição do mandado está condicionada ao efeito 

recolhimento das custas e taxa judicial em 15 (quinze) dias (art. 290, do 

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

comprovação do pagamento da diligência do Ofical de Justiça em igual 

prazo. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002226-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO FERREIRA DE OLIVEIRA (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 DECISÃO Processo nº 1002226-35.2020.8.11.0015 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. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29802510), 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002181-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002181-31.2020.8.11.0015 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. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29770552), 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002254-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO FERREIRA DE OLIVEIRA (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 DECISÃO Processo nº 1002254-03.2020.8.11.0015 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. A 
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relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29819750), 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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012721-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CEOLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CARLA GARCIA SANTOS (EXECUTADO)

CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012721-75.2019.8.11.0015. Recebo o aditamento da 

inicial de Id. n.º 25404493. Nessa senda, promova-se a exclusão de Willian 

Carla Garcia Santos do polo passivo da ação. De outro lado, no tocante ao 

pedido de citação através de edital, formulado no Id n.º 28539395, 

consigno que, a fim de evitar futura arguição de nulidade hei por bem 

determinar a busca de endereço do executado CARLOS ALDAIL SIDNEY 

DOS SANTOS - CPF n.º 149.166.571-87, através do Sistema Infojud. 

Localizado endereço diferente daquele indicado na inicial, cite-se o 

executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à entrega do 

produto descrito na exordial, de forma individualizada (art. 811 do 

CPC/2015), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Cientifique-se o executado de que, no mesmo prazo, poderá opôr 

embargos (art. 915 do CPC/2015), independentemente do depósito da 

coisa. Conste do mandado de citação a ordem de busca e apreensão do 

bem objeto da obrigação, se o executado não satisfizer a obrigação, nos 

termos do art. 806, § 2º, do CPC. Na hipótese de pronto cumprimento da 

obrigação, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito. Não localizado endereço diverso daquele já constante nos autos, 

cite-se por edital, 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008280-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI (REQUERENTE)

MARIA SALETE CARDOSO ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO PASSONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008280-51.2019.8.11.0015 Os embargantes alegam a 

quitação do débito executado, aduzindo que efetuaram diversos depósitos 

na conta bancária do embargado, referentes à obrigação exigida neste 

processo, bem como àquela exigida nos autos n. º 

1008032-22.2018.8.11.0015. Assim, requerem a concessão do efeito 

suspensivo, alegando que foi promovida a averbação acerca da 

existência da ação às margens de um imóvel dos embargantes, cujo valor 

é superior ao montante executado. DECIDO: Se tempestivos os embargos 

à execução, o que deverá ser certificado pela Gestora, RECEBO-OS para 

discussão. O artigo 919 do CPC prescreve que os embargos à execução, 

em regra, não têm efeito suspensivo e que o juiz poderá atribuir-lhes tal 

efeito quando presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito 

ou caução suficiente. Tais requisitos são cumulativos, de modo que, na 

falta de quaisquer deles, não se pode admitir a suspensão do feito 

executivo. Nesse sentido, Humberto Theodoro Jr. ensina que: “mesmo que 

os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato executivo seja 

perigoso para o executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o 

andamento da execução, se o devedor não oferecer garantia ao juízo. 

Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se ainda não houver penhora 

ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio do executado, não 

sofre ele dano atual, nem risco de dano grave e iminente. Logo, não há 

perigo a ser acautelado, por enquanto. Será depois da penhora e do risco 

de alienação judicial do bem penhorado que se poderá divisar o perigo de 

dano necessário para justificar a suspensão da execução” (Curso de 

Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. Ed. 47. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016). No caso dos autos, não há falar em suspensão 

do processo executivo, uma vez que os requisitos previstos no art. 919, 

§1º, do CPC não se apresentam preenchidos, pois a alegação de quitação 

demanda dilação probatória, notadamente diante da existência de outros 

negócios jurídicos firmados entre as partes e haja vista a existência de 

outra ação de execução que tramita pela 1ª Vara desta Comarca, a qual 

se funda em dois contratos. Ademais, conforme se verifica nos autos da 

execução nº 1008030-52.2018.8.11.0015, o juízo não se encontra seguro, 

bem como, nos embargos, não foi oferecida caução. Convém destacar 

que, embora o embargado tenha promovido a averbação da existência da 

ação de execução às margens da matrícula de um imóvel pertencente aos 

embargantes, tal medida não constitui garantia do Juízo, notadamente 

considerando que se trata de medida concernente apenas à publicidade 

perante terceiros, não sendo considerada ato de constrição nem de 

indisponibilidade do bem. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À 

EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO NÃO APERFEIÇOADA – SUSPENSÃO 

DESCABIDA – ART. 919, § 1º, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

– INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. De 

acordo com o artigo 919, § 1º, do CPC, 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. 

Não verificada a presença de todos esses requisitos, a suspensão 

pretendida não comporta acolhimento. As disposições do Código de 

Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários 

obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial. (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10068929520188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018). Desta forma, INDEFIRO o 

pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos. Intime-se o 

embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos, 

nos termos do artigo 920 do CPC/2015. Cumpre destacar, ademais, que, 

conforme discorrido na inicial, existe uma ação de execução em trâmite 

perante a 1ª Vara desta Comarca (Proc. n.º 1008032-22.2018.8.11.0015), 

a qual se refere ao mesmo contrato destes autos, sendo que naquele 

processo o exequente pretende obter o recebimento do valor referente 

aos semoventes alienados, ao passo em que, neste processo, o 

exequente pretende obter o recebimento do valor referente ao 

arrendamento dos semoventes. Destarte, afigura-se possível conexão 

entre os processos e, haja vista que a ação de execução que tramita 

nesta vara foi distribuída anteriormente, oficie-se ao Juízo da 1ª Vara 

desta Comarca, comunicando a existência da execução e dos presentes 

embargos. Certifique a Gestora Judicial a não concessão do efeito 

suspensivo nos autos da execução. Intimem-se. Juiz(a) de Direito SEDE 

DO 4ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 
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PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 - TELEFONE: (66) 30253800

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006079-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DIOGO LUCKNER (REQUERENTE)

GIULIANA NAYARA HAUTH LOBO LUCKNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ OAB - PR83410 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO KUNZLER OAB - 396.732.519-91 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006079-86.2019.8.11.0015 Os requerentes alegam 

que celebraram instrumento particular de compromisso de compra e venda 

com a requerida, sustentando que o contrato possui encargos abusivos 

no tocante aos juros de mora. Aduzem que se encontram em atraso com 

três parcelas, requerendo seja autorizada a consignação do valor que 

reputam correto, a saber R$ 1.960,12 (um mil, novecentos e sessenta 

reais e doze centavos), referente às parcelas em atraso (Id n.º 

24523975). Requerem, ainda, a manutenção de posse sobre o imóvel e 

que a requerida se abstenha de inscrever seus nomes nos órgãos de 

proteção ao crédito. No Id n.º 23209578, foi deferida a gratuidade da 

justiça aos requerentes e, no Id n.º 24523975 houve a emenda da peça 

inaugural, ocasião em que os requerentes excluíram alguns pedidos de 

mérito que haviam sido formulados na inicial. Decido. Verifico que os 

requerentes atribuíram à causa o valor de R$ 1.020,58 (um mil, vinte reais 

e cinquenta e oito centavos). Ocorre que deve ser observada a regra 

prevista no artigo 292, inciso II, do CPC/2015, que dispõe que o valor da 

causa, nesses casos, deverá corresponder ao valor do contrato objeto da 

ação. Dessa forma, diante do poder-dever do juiz, conforme dispõe o §3º 

do artigo 292 do CPC, determino, de ofício, a correção do valor atribuído à 

causa, para o valor de R$ 103.423,20 (cento e três mil, quatrocentos e 

vinte e três reais e vinte centavos), que corresponde ao valor do contrato 

em comento. Altere-se no sistema PJE. Superada tal questão, impende 

consignar que o artigo 300 do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015) estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 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. Os requerentes 

aduzem que o contrato em discussão possui cláusulas abusivas, diante 

da cobrança de juros de mora de 0,33% ao dia, contrariando o disposto no 

artigo 406, do Código Civil e 161, §1º, do CTN, pois tais dispositivos 

preconizam que os juros decorrentes da mora não podem ultrapassar o 

percentual de 1% (um por cento) ao mês. Verifico que assiste razão aos 

requerentes, uma vez que os juros moratórios estabelecidos no contrato 

ultrapassam o limite de 1% ao mês, indicado no artigo 161, §1º, do Código 

Tributário Nacional, o qual é utilizado como norma supletiva, à luz do 

disposto no artigo 406, do Código Civil. Por oportuno, veja-se o seguinte 

aresto colhido do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL 

– EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – PREENCHIMENTO DO ARTIGO 585, II DO CPC/73 – TITULO 

EXECUTIVO FORMALMENTE PERFEITO – DESCUMPRIMENTO DO § 5º, DO 

ARTIGO 739 DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE PLANILHA – INOCORRÊNCIA – 

DISCUSSÃO SOBRE CLAUSULAS – DESNECESSIDADE - INEXIGIBILIDADE 

DO CONTRATO – VÍCIO QUANTO A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL – 

ASPECTO NÃO DEMONSTRADO – JUROS MORATÓRIOS EXTORSIVOS – 

CLÁUSULA CONTRATUAL REVISTA E MODIFICADA - REDUÇÃO AO 

PATAMAR LEGAL – MULTA DE FRAUDE A EXECUÇÃO E 

PROCRASTINAÇÃO DE EMBARGOS – AFASTAMENTO DA COMINAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – FRAGILIDADE DE ARGUMENTOS E 

CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – READEQUAÇÃO 

NECESSÁRIA – ARTIGO 86 DO CPC. Recurso conhecido e provido 

parcialmente. (1) (...) (5) – Não se tratando de instituição financeira, juros 

moratórios mensais de 10% (dez por cento) extrapolam os limites da 

legalidade. Modifica-se o contrato para, em relação a estes, os juros 

moratórios sejam de 1% ao mês, em obediência ao prescrito no artigo 406 

do Código Civil Brasileiro c/c paragrafo 1º, artigo 161 do Código Tributário 

Nacional, precedentes do STJ. (6) – Não se alberga a condenação de 

multa por fraudar a execução e procrastinação em ingressar com 

embargos à execução quando os fundamentos são de fragilidade jurídica, 

tese jurídica que não induz litigância de má fé bem como, em grau recursal, 

há reforma parcial da sentença, abraçando o recurso aviado. (7) – Não há 

redução da verba honoraria quando esta está em consonância com os 

preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade e é fixada em 

percentual dentro do prescrito no Código de Processo Civil. Contudo, 

embora não reduzindo o valor, em grau recursal, anotando a sucumbência 

reciproca (artigo 86 do CPC), deve ser feita a readequação necessária 

com a divisão proporcional em relação aos serviços prestados pelos 

advogados de ambas as partes.” (N.U 0003187-59.2013.8.11.0040, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020). Deste modo, diante da 

probabilidade do direito aventado, se mostra cabível a concessão da 

medida de urgência, a fim de possibilitar o depósito do valor incontroverso 

nos autos, referente às parcelas em atraso dos meses de 

dezembro/2018, janeiro/2019 e fevereiro/2019, com incidência de multa de 

02% (dois por cento) sobre o débito total e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos até a data da propositura da ação. Por consectário 

lógico, com o depósito nos autos, os efeitos da mora ficarão ilididos, 

sendo medida imperiosa a proibição de inscrição do nome dos requerentes 

nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção de posse sobre o o 

imóvel, conforme requerido na inicial. Por oportuno, cabe ressaltar que, 

caso tenha ocorrido o pagamento de outras prestações em atraso, com 

aplicação dos juros moratórios na forma contratada, a questão 

envolvendo eventual restituição dos valores pagos a mais está atrelada ao 

mérito da demanda e será deliberada oportunamente, após a instalação do 

contraditório e ampla defesa. Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, autorizo o depósito do valor relativo às parcelas do 

período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, com aplicação de multa 

de 02% (dois por cento) sobre o débito total e juros de mora de 01% (um 

por cento) ao mês, cujo depósito deverá ser realizado no prazo de 10 

(dez) dias. No mesmo sentido, defiro a medida de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de inscrever o nome dos 

requerentes nos órgãos de restrição ao crédito, em relação ao débito 

discutido nos autos e determino a manutenção de posse dos requerentes 

no imóvel. Nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência para tentativa 

de conciliação para o dia 02/07/2020, às 15h15min, 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% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001549-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SANDRA CHAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO VEGETAL BOND BRASA LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

LORENA POSSE DE CAMPOS MARTINS (REQUERIDO)

BENEDITA CARDOSO SPINDOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001549-05.2020.8.11.0015 Os requerentes alegam 

que, mediante alteração contratual simulada, foram nomeados sócios da 

empresa requerida, sem que tivessem conhecimento. Que os requeridos 

assim agiram para se esquivar de débitos fiscais que recaiam sobre a 

empresa, de modo que os requerentes pretendem obter a declaração de 

nulidade de tal ato. Assim, requerem a concessão de tutela de urgência 

para que seja determinada a “suspensão de todos os débitos 

provenientes da relação jurídica firmada entre a empresa e os 

requerentes”, bem como a declaração de nulidade da relação jurídica 

estabelecida entre as partes. Decido. Sem prejuízo de ulterior revogação, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária aos requerentes, uma vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme documentos e declaração de 

hipossuficiência anexados aos autos. Outrossim, impende consignar que 

o artigo 300 do CPC/2015, estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo 

legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com tais considerações, verifico 

que é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência, uma vez que ausentes os requisitos legais 

autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do CPC/2015. No 

ponto, embora os requerentes tenham afirmado que foram incluídos como 

sócios da empresa requerida por ato simulado, não se pode olvidar que, 

conforme consta do documento de Id n.º 29368296, quando da segunda 

alteração contratual do contrato social da empresa, os requerentes 

passaram a deter a qualidade de sócios da pessoa jurídica, mediante 

instrumento assinado por eles. Deste modo, a alegação da simulação 

constitui questão atrelada ao mérito da ação, que depende de ampla 

dilação probatória, já que não é possível afirmar, nesta fase processual, 

que houve vício no negócio jurídico. Nessa senda, não há como concluir, 

em fase de cognição sumária, que assiste razão aos requerentes no 

tocante ao aventado desconhecimento sobre a qualidade de sócios da 

empresa, notadamente considerando que, para fins de alteração do 

quadro societário, foi lavrado documento por eles assinado. Assim, é 

imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla 

defesa dos requeridos, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

CUMULADA COM DANO MORAL E LUCROS CESSANTES E RESTITUIÇÃO 

EM DOBRO – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A 

pretensão do agravante confunde-se com o mérito da lide, desse modo, 

necessária a dilação probatória, bem como, observância do devido 

processo legal, com efetivo contraditório e ampla defesa.” (TJ/MT, AI 

12829/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016). 

Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com 

fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e, nos termos do 

art. 334 do CPC, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

02/07/2020, às 16h45min, 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% (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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002406-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE SOUZA BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1002406-51.2020.811.0015 Tendo em vista que 

o ente público figura no polo passivo do processo, determino a 

redistribuição do feito para a Vara Especializada da Fazenda Pública 

dessa Comarca, com as baixas necessárias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002431-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUSA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1002431-64.2020.811.0015 Tendo em vista que 

o ente público figura no polo passivo do processo, determino a 

redistribuição do feito para a Vara Especializada da Fazenda Pública 

dessa Comarca, com as baixas necessárias. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002393-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FREITAS DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1002393-52.2020.811.0015 Tendo em vista que 

o ente público figura no polo passivo do processo, determino a 

redistribuição do feito para a Vara Especializada da Fazenda Pública 

dessa Comarca, com as baixas necessárias. Intime-se. AB

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007176-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA CASAROTTO REMPEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BECKER (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1007176-24.2019.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE MONITÓRIA movida por MARILIA CASAROTTO REMPEL em face 

de MARCOS ANTONIO BECKER. No Id. 24786228 o requerente foi intimado 

para que procedesse com o recolhimento das custas judiciais. Entretanto, 

conforme certidão de Id. 29672574, o mesmo deixou decorrer o prazo, 

sem o pagamento das despesas processuais. 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 
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a distribuição do feito se a parte , intimada na pessoa de seu advogado, 

não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 

(quinze) dias” . O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

por sua vez, dispõe que: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. O indeferimento da inicial dá ensejo à extinção 

do processo, conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma 

legal. Diante de tais disposições, a ausência de recolhimento das custas 

processuais devidas é causa de extinção do processo, 

independentemente da intimação pessoal da parte, conforme já se decidiu: 

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista 

que a parte autora não está ao abrigo da gratuidade judiciária, e não 

efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de origem, o pagamento das 

custas iniciais, cabe o cancelamento da distribuição, na forma do art. 257 

do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal. Sentença mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos 

Junior, Julgado em 27/03/2013). (TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: 

Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). 

Ante o exposto, considerando que a parte autora 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. Intimem-se. AB

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006492-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CRISPINHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo nº: 1006492-70.2017.8.11.0015 Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por MIGUEL CRISPINHO DOS REIS em face de 

CLAUDIONOR SILVA SANTOS, alegando que vendeu ao requerido a sua 

parte em uma sociedade de fato, pelo valor de R$ 159.000,00 (cento e 

cinquenta e nove mil reais), que não foi pago pelo requerido. Requer a 

condenação deste ao pagamento do referido valor, acrescido de juros e 

correção monetária, além da multa contratual de 40% sobre o valor do 

contrato, perfazendo o montante de R$264.816,41 (duzentos e sessenta e 

quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos). Com a 

inicial, vieram os documentos de Id nº. 7340021 a 7753290. Devidamente 

citado (Id nº. 11088793), o requerido apresentou embargos monitórios no 

Id nº. 11434638, alegando a nulidade do contrato, uma vez que é 

analfabeto e não foram observadas as formalidades à validade do 

negócio, pois não houve assinatura a rogo. Alega que não houve ato de 

venda da cota societária do requerente, mas sim a retirada unilateral e 

voluntária deste da sociedade, tendo o requerido acreditado que teria 

assinado contrato de rescisão da sociedade. Sustentou que o valor 

cobrado pelo requerente é indevido, pois teve acréscimo de juros e multas 

que representam mais de 100% do valor do débito. Juntou os documentos 

de Id nº 11434643. O requerente apresentou impugnação aos embargos 

monitórios, alegando que não restou demonstrado o analfabetismo do 

requerido, pois em todos os documentos firmados entre as partes consta 

a assinatura do requerido, bem como afirmou que não houve qualquer 

pressão ou coação para que o mesmo assinasse o contrato de compra 

das cotas sociais, não havendo que se falar em nulidade. Asseverou que 

o requerido não colacionou demonstrativo com os valores que entende 

devido (Id nº. 11761655). Na decisão de Id nº. 15872651, o feito foi 

saneado, tendo sido fixados os pontos controvertidos, bem como 

determinada a produção de prova oral. Realizada audiência de instrução e 

julgamento, foi colhido o depoimento pessoal do requerido e inquirida a 

testemunha arrolada pela parte requerente (Id nº. 18321761). As partes 

apresentaram alegações finais remissivas às suas teses (Id nº. 18586678 

e 18793561). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO: Trata-se de ação 

monitória, na qual o requerente alega ser credor do requerido da 

importância de R$264.814,41 (duzentos e sessenta e quatro mil, 

oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), referente ao 

instrumento contratual de alienação de cotas societárias de um 

restaurante. O requerido sustenta a nulidade do contrato que embasa a 

presente demanda, pois é pessoa analfabeta e não teve conhecimento 

das cláusulas e valores ali dispostos, tendo assinado o referido 

instrumento após ser induzido a erro pelo requerente, que o fez acreditar 

que se tratava de rescisão contratual. Colhe-se dos autos que, em 

22/05/2015, as partes entabularam contrato de compromisso de compra e 

venda dos direitos de ponto comercial em construção (Id nº. 7340407), no 

qual o requerente adquiriu 40% das cotas sociais, pelo importe de 

R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Ressalta-se que o referido contrato 

foi devidamente assinado pelo requerido. Posteriormente, em 02/03/2016, 

as partes firmaram novo contrato, por meio do qual o requerido adquiriu as 

cotas do requerente, pelo valor de R$159.000,00 (cento e cinquenta e 

nove mil reais). De igual modo, o mencionado instrumento contratual foi 

devidamente assinado pelo requerido, sendo, inclusive, reconhecido firma 

em cartório. Durante a audiência de instrução e julgamento, foi colhido o 

depoimento pessoal do requerido, o qual declarou ser analfabeto e que, 

quando assinou o primeiro contrato, encontrava-se na companhia de sua 

esposa, a qual lhe informou acerca dos termos contratuais. Disse, ainda, 

que, com relação ao contrato em litigio, foi elaborado por um contador e 

que, ao assiná-lo, o requerido encontrava-se apenas na companhia do 

requerente e não tinha ciência de que ficaria devedor da importância de 

R$159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais ao requerido). A 

testemunha ouvida durante a instrução processual nada soube declarar 

acerca do negócio firmado entre as partes, de modo que não contribuiu 

para a solução do litígio. Assim, diante do acervo probatório, verifica-se 

que não assiste razão ao requerido, pois a sua aventada condição de 

analfabeto encontra-se desprovida de suporte probatório, haja vista que 

os documentos carreados aos autos encontram-se assinados, por 

extenso e de próprio punho, inclusive com o reconhecimento de firma, nos 

contratos de compra e venda das cotas sociais. Ademais, o próprio 

requerido alegou, durante seu depoimento pessoal, que omitiu a sua 

“condição de analfabeto” no cartório, quando do reconhecimento de firma 

da sua assinatura. Nessa perspectiva, não há que se falar em nulidade do 

contrato de compra e venda de cotas sociais firmados entre as partes, 

por não ter sido celebrado por instrumento público e a rogo, uma vez que 

não restou evidenciado que o requerido seja analfabeto, tampouco que 

tenha sido levado a erro ou ludibriado ao assinar o instrumento contratual. 

Ademais, o requerido sustentou que assumiu obrigação desconhecida e 

desproporcional, mas não se desincumbiu de demonstrar que se 

encontrava em estado de premência ou que desconhecia os termos do 

que estava assinando. Também não há a comprovação de que o preço 

pela cotas sociais adquiridas pelo requerido seja manifestamente 

desproporcional, pois quando o requerente adquiriu as cotas sociais, em 

maio de 2015, o restaurante estava em fase de construção e, quando 

resolveu vende-las ao requerido (março de 2016), o restaurante já estava 

em funcionamento, sendo natural a valorização das cotas. Desta feita, 

inexistindo prova da existência de vicio no negócio firmado entre as 

partes, não há que se falar na sua nulidade. A propósito: “[...] Inexistindo, 

nos autos, comprovação de desconhecimento, pelo promitente comprador, 

sobre as características essenciais do imóvel objeto de contrato de 

promessa de compra e venda firmado entre as partes, mas sim 

demonstração de sua ciência sobre todos os termos do negócio - redigido 

de forma clara e com precisa descrição do bem - inviável a invalidação do 

negócio jurídico, fundada em suposto erro decorrente de dolo do 

promissário vendedor - Para que seja possível a invalidação de negócio 

jurídico em razão de vício de lesão, é indispensável, nos termos do artigo 

157 do Código Civil, a demonstração de que, sob premente necessidade 

ou por inexperiência, tenha uma das partes se obrigado a prestação que, 

por seu conteúdo econômico, objetivamente verificável, se mostre 

manifestamente desproporcional à contraprestação assumida pela outra - 

Incumbe ao Autor o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos do 

direito invocado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil”. (TJ-MG - AC: 10024141053744001 MG, Relator: Márcio 

Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 18/08/0019, Data de 

Publicação: 02/09/2019). Desta feita, a ação monitória encontra-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 210 de 444



embasada em contrato válido, demonstrando de forma cabal a relação 

jurídica firmada entre as partes, além dos encargos que incidiram sobre o 

débito, encontrando-se preenchidos os requisitos para a propositura da 

presente demanda, nos termos do artigo 700 e seguintes do Código de 

Processo Civil. No que diz respeito a incidência de juros, denota-se que, 

embora o contrato tenha previsão de juros no importe de 10% ao mês 

sobre a parcela inadimplida (cláusula 2ª, parágrafo primeiro – Id nº. 

7340359), no demonstrativo de débito de Id nº. 7340348 foram aplicados 

juros de mora de 1% ao mês, em consonância com o disposto no artigo 

406 do Código Civil e no artigo 5º do Decreto Lei 22.62/1933 (Lei da 

Usura). Com relação a multa contratual, o contrato entabulado pelas partes 

assim dispôs: “Cláusula 6ª: O não cumprimento de qualquer das cláusulas 

deste contrato obriga o inadimplemento ao ressarcimento dos prejuízos 

causados a outra parte, dano a esta o direito à rescisão contratual nos 

termos da lei, bem como a responder por perdas e danos em ação própria, 

ficando livremente convencionado que a parte que não honrar fica sujeito 

ao pagamento à outra, de uma multa penal no valor de 40% (quarenta por 

cento) do valor total do contrato e acordado entre as partes trata-se de 

cláusula penal” ( Id nº. 7340359). De outro lado, as partes estabeleceram 

cláusula penal, no percentual de 40% sobre o valor do contrato. Sobre o 

tema, convém registrar que é lícita a pactuação de cláusula penal, para o 

caso de inadimplemento contratual, nos termos do artigo 408 do Código 

Civil, haja vista que tal estipulação visa recompor os prejuízos suportados 

por alguma das partes, ante a frustrada execução do contrato. Ademais, a 

cláusula penal deve ser estabelecida de forma razoável e desde que não 

constitua desvantagem desproporcional em detrimento de uma das partes, 

pois, evidenciada abusividade da cláusula penal, esta deve ser revista, 

com intuito de reestabelecer o equilíbrio entre as partes, nos moldes do 

artigo 413 do Código Civil. Nessa senda, vislumbra-se que a cláusula penal 

no importe de 40% (quarenta por cento) do valor total do contrato é 

deveras abusiva, porquanto coloca o requerido em situação de 

desvantagem, devendo ser reduzida ao importe de 10%. A propósito, 

colaciona-se o entendimento jurisprudencial: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO 

DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL. 1. Em que pese ser a 

cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua 

fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual 

Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de 

ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de 

preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o 

excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das 

partes. 2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do 

Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida 

equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em 

parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, 

tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 3. Sob a égide do 

Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, 

portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento 

parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a 

consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que 

venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada. 

4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena 

estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, 

somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação. 5. O 

controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma 

de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - 

mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição 

do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. 6. Nessa perspectiva, 

uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena 

contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do 

devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para 

que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo 

sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa. 

7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o 

juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso 

reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando 

a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível 

de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos 

escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de 

repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância 

ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em 

preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da 

apelação. 9. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1447247 SP 

2013/0099452-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/06/2018) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os embargos monitórios para CONVERTER o mandado inicial em executivo 

(art. 702, §8º, do CPC/2015) e condeno o requerido ao pagamento da 

importância de R$159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), 

referente ao contrato de Id nº. 7340359, valor que deverá ser acrescido 

de 10%, a título de cláusula penal, além de correção monetária e juros de 

mora, a partir da data do inadimplemento de cada parcela, nos termos do 

artigo 397 do Código Civil. “EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - 

MENSALIDADES ESCOLARES INADIMPLIDAS - MORA EX RE - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - VENCIMENTO 

DA PARCELA - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - INCIDÊNCIA 

ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. [...]Os juros de mora e correção monetária 

são devidos a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, haja vista 

que a partir do inadimplemento constitui-se a mora do devedor, nos termos 

do artigo 397 do CC”. (TJ-MG - AC: 10499180016697001 MG, Relator: 

Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de 

Publicação: 12/02/2020) Tendo em vista a existência de sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil de 2015. Considerando que a sucumbência do requerente 

se deu apenas quanto à redução do percentual da cláusula penal, 

condeno a parte requerente ao pagamento de 20% e a parte requerida ao 

pagamento de 80% das aludidas verbas. Fica suspensa a exigibilidade de 

referidas verbas com relação ao requerente, uma vez que é beneficiário 

da assistência judiciária gratuita (Id nº. 8201012). Transitada esta em 

julgado, pagas as custas, intime-se o credor a se manifestar, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. T

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013599-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. M. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA GARCIA DE ANDRADE OAB - MT27152/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. F. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 20(vinte) 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). (29919754 - 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. Especialmente “[... NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE PAULO CESAR FELIPE MARIANO...]”

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008518-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

LIRANE BORTOLANZA GAIAO OAB - MT0013753A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. A. D. A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 20(vinte) 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). (29919765 - 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. Especialmente “[... NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

CITAÇÃO DE JUNIOR CEZAR ANDRADE DE ALMEIDA ...]”

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1013867-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. P. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. (EXECUTADO)

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 20(vinte) 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). (29873079 - 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. Especialmente “[... endereço informado é incompleto e não 

possibilita o cumprimento do mandado. Na região não localizei fazenda 

com o nome informado, apenas um assentamento e, neste, há muitos 

lotes, impossibilitando o meu trabalho. Caso seja nesse assentamento, 

favor informar o número do lote, ou um mapa descritivo de como chegar 

ou um ponto de gps da entrada do lote. ...]”

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009362-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO(A))

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 20(vinte) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Despacho, 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (21450408 - 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. Especialmente “[... 2. 

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação em quinze dias, sob 

pena de preclusão. ...]”

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000346-08.2020.8.11.0015

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

PAMELA CRISTINA DOS SANTOS OAB - 017.434.012-56 

(REPRESENTANTE)

LUIZ AUGUSTO MINOZZO OAB - 025.137.761-00 (REPRESENTANTE)

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000346-08.2020.8.11.0015 Vistos. Luiz Augusto Minozzo e Pamela 

Cristina dos Santos ambos devidamente qualificados, ajuizaram a presente 

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL. Requererem 

o reconhecimento e dissolvição da união estável que afirmam terem 

mantido por aproximadamente oito anos, com início em dezembro de 2011. 

Informaram que não adveio filhos, bem como, não adquiriram bens. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Por não haver necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento do feito. A união estável é a 

convivência entre homem e mulher, de caráter notório e ininterrupto, com o 

objeto de constituir uma família. Diante disso, os requerentes pretendem 

ver reconhecida e dissolvida a união estável que afirmam ter mantido por 

aproximadamente oito anos. A Constituição Federal, em seu art. 226, §3º, 

reconhece a união estável como entidade jurídica equiparada à categoria 

de ente familiar, garantindo proteção à união estável, independentemente 

da celebração do casamento: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. (...) § 3º Para efeito da proteção do Estado, 

é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” O Código 

Civil, assim dispõe: “Art. 1723 - É reconhecida como entidade familiar a 

união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência 

pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituição de família.” Destarte, resta incontroversa a união estável 

havida entre os requerentes já que afirmado por ambos na petição inicial. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 226, § 3º, da Constituição 

Federal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, os termos acordados ao ID.28171405 e, 

consequentemente, reconheço a união estável que existiu entre Luiz 

Augusto Minozzo e Pamela Cristina dos Santos pelo período indicado na 

exordial, bem como decreto sua dissolução. Por conseguinte, julgo extinto 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 05 de Fevereiro de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito %

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013792-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA NAVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO HIGINIO DE SOUZA FILHO OAB - PR52541 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BORGES CARNEIRO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1013792-83.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 133.416,10; Tipo: Cível; 

Espécie: [Assistência Judiciária Gratuita, Inventário e Partilha]; 

REQUERENTE: APARECIDA NAVES DE PAULA INVENTARIADO: PEDRO 

BORGES CARNEIRO Certifico que, nesta data, compareceu nesta 

secretaria o advogado Dr. Pedro Henrique de Paula Carneiro, OAB n. 

19366, e informou que a Sra. Aparecida Naves de Paula já havia 

comparecido em 2019 nesta secretaria e teria assinado o termo de 

compromisso e que estariam aguardando a intimação para apresentarem 

as primeiras declarações, sendo portanto, um equívoco a informação de ID 

n. 29889858. Assim, esta gestora diligenciou nas pastas antigas desta 

secretaria e conseguiu localizar o termo de compromisso assinado que 

estava em pasta diversa da onde deveria estar. Por fim, esclarecido a 

controvérsia, junto aos autos o Termo de Compromisso devidamente 

assinado e intimo os advogados da parte autora para que apresente as 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias. Sinop/MT, 6 de março 

de 2020. PAULA DE SA PEREIRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14884 Nr: 4200-28.2000.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCS, CLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - 

OAB:6175/MT
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 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE REQUERENTE para que, querendo e dentro do prazo de 

10(dez) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) PEDIDOS que se encontram nestes autos a(s) Fl(s).(48) 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.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251497 Nr: 19081-82.2015.811.0015

 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: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 19081-82.2015.811.0015 - código n. 251497

ESPÉCIE: 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: MEIRY MORAIS DE SOUZA

ADVOGADO(S): JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA

PARTE REQUERIDA: ANTONIO DALVO LEITE, brasileiro, nascido aos 

08/04/1968, filho de Ponciano Leite Filho e Elvira Moreira Leite. Que se 

encontra em lugar incerto e não sabido.

VALOR DA CAUSA: 600.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para 

a audiência de conciliação designada para o dia 09 de junho de 2020, às 

16:00h, na sala de audiência da Vara Especializada de Família e 

Sucessões, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop/MT, sito no 

endereço ao final indicado, oportunidade em que deverá comparecer 

acompanhado de advogado ou defensor público.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A autora conviveu com a réu por mais de 

20 anos, e tiveram um casal de filhos. O réu deixou o lar comum da família 

abandonando sua companheira moral e materialmente. Consta que o réu 

faz questão de não provê o sustento material, abandonando-a e retirando 

todas as rendas originais pelo patrimônio comum do casal, e lhe faz 

ameaças e agressões verbais e morais humilhando constantemente. 

Consta, ainda, que da união estável o casal adquiriu vários bens, a serem 

compartilhados.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos em correição.1. Tendo em vista a 

necessidade de se priorizar a intimação pessoal, considerando que a 

parte autora não soube indicar o atual paradeiro da parte requerida, 

determino a realização de buscas junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais – SIEL, e portal dos magistrados, visando a localização do atual 

endereço da parte requerida. 2. Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação para 06 de dezembro de 2019, às 13:30 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Conciliatório da Vara 

Especializada da Família e Sucessões, sito no fórum dessa Comarca, em 

conformidade com o art. 695, caput, do Código de Processo Civil.2.1. 

Cite-se o (a) réu (ré) e intimem-se as partes nos moldes da decisão 

inicial.3. Sem prejuízo em concomitância com a pesquisa de endereço, 

cite-se a parte requerida por edital, com prazo de 20 (vinte) dias e 

intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.3.1. Decorrido o prazo do edital e quinze dias após a audiência 

sem qualquer manifestação da parte ré, desde já decreto sua revelia e, 

por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, nomeio membro da Defensoria Pública atuante na Comarca de 

Sinop/MT como curador(a) especial da parte ré, desconsiderando-se tal 

item caso a pesquisa de endereço com citação pessoal reste frutífera.4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Eu, Arnaldo de Sousa 

Nere, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95023 Nr: 2048-26.2008.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES ATAYDE 

RIVA - OAB:14701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, informar acerca do cumprimento 

integral do acordo de fl. 99/100, homologado à fl. 101, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo que no seu silêncio, entender-se-á por cumprida a 

obrigação.

Fundamentação: Artigo 482, VI; 482, § 1º, I, “a”; 482, § 7º, I da CNGC e 

artigos 152, VI e 203, § 4º do NCPC (Impulsionamento por certidão).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24372 Nr: 2066-57.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14.834/O - MT, Franciele Maria Perandré Perin - OAB:22.836 

OAB/MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:MT - 16.233/O

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do 

EXECUTADO, por meio da (o,s) advogada (o,s) constituída (o,s), para que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das despesas 

extraordinárias, prove que já o fez sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em conformidade com o art. 528, 

“caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

Fundamentação: Artigo 482, VI; 482, § 1º, I, “a”; 482, § 7º, I da CNGC e 

artigos 152, VI e 203, § 4º do NCPC (Impulsionamento por certidão).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266053 Nr: 7118-43.2016.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVRDP, TDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEDP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELI APOLINARIO DE AMORIM - 

OAB:21053/0

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do 

EXECUTADO, por meio da (o,s) advogada (o,s) constituída (o,s), para que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das despesas 

extraordinárias (débito atualizado até fevereiro/2020 no valor de 6.066,08 

- seis mil e sessenta e seis reais e oito centavos - conforme cálculo de fl. 

79/80), prove que já o fez sob pena de protesto do pronunciamento judicial 

e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do 

Código de Processo Civil.

INTIMAÇÃO do EXECUTADO, ainda, acerca da nova conta bancária 

informada à fl. 69, qual seja, CONTA: 00059373-2, OPERAÇÃO: 013, 

AGÊNCIA: 0854, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, de titularidade da 

representante da menor.

Fundamentação: Artigo 482, VI; 482, § 1º, I, “a”; 482, § 7º, I da CNGC e 

artigos 152, VI e 203, § 4º do NCPC (Impulsionamento por certidão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311523 Nr: 1571-60.2013.811.0101
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDAC, ACBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOZIELLEN DE ARAÚJO 

BARROS - OAB:22.781-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) quanto a 

certidão do Oficial de Justiça acostada às fls. 97, requerendo o de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Fundamentação: Artigo 482, VI; 482, § 1º, I, “a”; 482, § 7º, I da CNGC e 

artigos 152, VI e 203, § 4º do NCPC (Impulsionamento por certidão).

Decisão

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

Processo Número: 1014980-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCISCA TEIXEIRA (INTERESSADO)

A. S. F. T. (INTERESSADO)

ROSILDA FRANCISCA DA CONCEICAO TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA OAB - MT0018459A (ADVOGADO(A))

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

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1014980-43.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita em favor dos requerentes, na forma do artigo 98 e seguintes do 

CPC. 2. Oficie-se ao INSS requisitando informações, no prazo de dez (10) 

dias, acerca dos dependentes do(a) falecido(a) habilitados perante a 

Previdência Social (art. 1º, Lei nº 6.858/80), bem como, se o caso, 

informações acerca de eventual resíduo de benefício previdenciário 

deixado pelo(a) “de cujus”. O ofício deverá ser instruído com dados 

essenciais do (a) “de cujus” (RG, CPF, data de nascimento, nome da mãe, 

pai etc). 3. Oficie-se, ainda, à agência bancária indicada na inicial 

solicitando informações, no prazo de dez (10) dias, sobre o saldo 

bancário/ resíduo de benefício previdenciário/FGTS/PIS-PASEP existente 

na conta do(a) “de cujus”. 4. Em se tratando de saldos de contas 

bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de 

Fundos de Investimento, intime(m)-se o(a)(s) interessado(a)(s) para 

firmar(em), por meio de declaração, a inexistência, na sucessão, de 

outros bens sujeitos a inventário. A declaração deverá seguir os 

parâmetros do modelo anexo ao Decreto 85.845/81. A validade da 

declaração independerá de formulário especial, sendo lícita, inclusive, a 

declaração manuscrita pelo(a)(s) interessado(a)(s). 5. No caso de o 

requerimento abranger valores devidos pelo empregador ao empregado, 

montantes das contas individuais do FGTS e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, bem como resíduo de benefício previdenciário, desnecessário 

o cumprimento do item “4” supra. 6. Após, se o caso, ao Ministério Público. 

Prazo: dez (10) dias. 7. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 6 de março de 

2020. Gleidson De Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1015472-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1015472-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CÍVEL DE SINOP REU: MUNICIPIO DE SINOP #1015472-35.2019 Vistos etc. I 

– Diante da DECISÃO de ID. 28160101, DETERMINO a INCLUSÃO do 

ESTADO do MATO GROSSO no POLO PASSIVO da presente demanda, 

com as devidas RETIFICAÇÕES de estilo no SISTEMA PJE, conforme 

determinado em decisão ID. 27669051; II – Feito isso, DETERMINO a 

IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO do presente feito para a 1ª VARA 

ESPECIALIZADA da FAZENDA PÚBLICA da COMARCA de VÁRZEA 

GRANDE. III – INTIMEM-SE as partes. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000607-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCINEIA BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000607-41.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: GLAUCINEIA BUENO EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, 

no prazo de 15 (quinze) 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 DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos 

do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE; II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013036-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO(A))

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013036-74.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das 

PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) 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 DECISÃO DE 

SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008195-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

KLARICE DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

KAROL DE OLIVEIRA LIMA DE SOUSA (AUTOR(A))

KARINE DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008195-36.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, CLEITON DE OLIVEIRA LIMA, 

KARINE DE OLIVEIRA LIMA, KAROL DE OLIVEIRA LIMA DE SOUSA, 
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KLARICE DE OLIVEIRA LIMA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) 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 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002331-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO CAVALLI (REQUERIDO)

MADEIREIRA TUPA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

DOMINGOS GUADAGNIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1002331-12.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MADEIREIRA TUPA EIRELI - EPP, DOMINGOS GUADAGNIN, 

ELSO CAVALLI Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo 

a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 277243 Nr: 14370-97.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:17.241-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Previamente ao PETITÓRIO de fls. 37, CUMPRA-SE a DECISÃO de fls. 

34 em todos os seus termos, devendo, em caso de eventual inércia da 

parte Executada, ser CERTIFICADO o decurso do prazo;

 II – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209584 Nr: 10652-63.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO SÉRGIO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

OAB:12565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que em relação ao requerido pelo Estado em ID 

18393014, a) - os cálculos já foram homologados pelo MM. Juiz; b) O 

Requerido Estado de Mato Grosso, foi intimado para pagamento, conforme 

ofício RPV, com cópia integral dos autos, e expeço intimação ao autor para 

que se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 45695 Nr: 11208-17.2004.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO TODESCATTO, CHILMARA 

LOVATEL DALAZEM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT

 Vistos etc.

 I – CUMPRA-SE a SENTENÇA de fls. 160-161 em todos os seus termos;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162596 Nr: 10379-89.2011.811.0015

 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: CLARICE TOMAZ DA SILVA CARDOSO GOMES

 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 da requerente para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 9003 Nr: 78-89.1988.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOMINGOS TARANTINO (ESPÓLIO), VERA 

LUCIA TARANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER CURY RICCIARDI - 

OAB:OAB/SP 208.840, LUIZ EUSTÁQUIO CÔSSO - OAB:4519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877

 Vistos etc.

 I – DEFIRO o PETITÓRIO de fls. 479, ao que REVOGO a REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR de fls. 476 e DETERMINO a EXPEDIÇÃO de 

PRECATÓRIO daqueles valores;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252008 Nr: 19352-91.2015.811.0015

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA ALCANTARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente do despacho de fls. 161, 

abaixo transcrito:

DESPACHO: "Vistos etc. I – INTIMADA a parte do retorno dos autos, como 

consta em CERTIDÃO às fls. 160, 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 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******************"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 215 de 444



Processo Número: 1002091-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEITE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES LEITE DA SILVA OAB - MT24277/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1002091-23.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: ROSANGELA LEITE DA SILVA 

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposto por ROSANGELA LEITE DA SILVA em face do GOVERNADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO. Aduz na inicial que “por intermédio do 

‘Edital (PSS) nº 007/2019/GS/SEDUC/MT de D.O de 05/11/19’ e ‘Edital 

Complementar (PSS) - Retificação 007’, foram abertas as inscrições para 

contratação temporária visando o preenchimento de diversos cargos 

públicos na área da Educação no Estado de Mato Grosso, conforme 

documento anexo, dentre as vagas está o cargo de professor 

unidocência”. Sustenta que “a avaliação para contratação temporária 

acontece por meio do processo seletivo que consiste em prova de títulos 

referentes à escolaridade e aperfeiçoamento profissional conforme prevê 

o item 4.2 do referido edital” e “após a inscrição o candidato deve 

comparecer na unidade para qual se inscreveu munido de todos os 

documentos originais e fazer a validação dos títulos para posterior 

contagem dos pontos, posteriormente a classificação dos candidatos é 

apresentada em ordem decrescente”. Informa que “a Impetrante concluiu o 

curso de extensão na rede de ensino, UNNINTER e após a apresentação 

pela mesma dos documentos exigidos para atribuição de pontos 

apresentou certificado de Literatura Infanto-Juvenil e Contação de 

Histórias a mesma foi informada, que o curso de extensão apresentado 

pela impetrante estava com adulteração e que deveria ser entregue um 

novo certificado, para assim conseguir a sua pontuação adequada e ser 

atribuída normalmente”, salientando que “entregou novamente certificado 

com suas devidas validações, entretanto não foi reencaminhado a 

documentação correta pela rede de Ensino”. Ressalta que “o certificado 

do curso de extensão apresentado pela autora é verídico conforme se 

prova através de documento anexado nesta” e que “na apresentação de 

seu recurso pela plataforma PAS 2020, á Impetrante fez um recurso 

expondo os motivos de que os certificados apresentados estavam 

corretos, porém o recurso foi indeferido, (documento anexo)”. Esclarece 

que “em tempo hábil para comprovação do título, a Impetrante procurou 

este patrono que enviou à Universidade emissora do suposto certificado, 

um e-mail solicitando a posição da universidade sobre o ocorrido” e que 

“posteriormente com o objetivo de resguardar a atividade laborativa da 

autora este patrono se encaminhou até a rede de ensino a qual presta 

serviços e solicitou um simples esclarecimento sobre o ocorrido, embora 

negado pela direção escolar á este patrono se encaminhei até assessoria 

pedagógica que forneceu seu parecer, (anexado nesta), com o objetivo 

de conseguir resolver seu problema sem adentrar na esfera judicial, 

através da apresentação de recursos na plataforma PAS 2020, que foi 

indeferido diante da ausência do parecer da unidade escolar conforme 

decisão anexada nesta, e em resposta ao e-mail encaminhado á 

Universidade informa que o referido documento possui validade e é 

devidamente reconhecida pelo MEC, e que a impetrante possui vínculo com 

a instituição”. Segue aduzindo que “apesar de ter passado perdido sua 

pontuação injustamente de dias ainda não foi entregue a assistida. 

Posteriormente, no dia 21/02/2020 a Impetrante compareceu para 

contagem de pontos, o qual fora lavrada uma ata excluindo o título dos 

certificados apresentados e reduzindo sua pontuação de 40,00 para 

38,75 mesmo apresentando atestado de conclusão, histórico escolar, 

número do procedimento registrado na Universidade para emissão do 

CERTIFICADO =, e resposta da decisão na plataforma PAS 2020, ou seja, 

toda documentação cabível que comprova que a Impetrante faz jus ao 

título, não foi devidamente pontuada e atribuída, resultando na perda de 

sua função e de seu rendimento”. Sustenta, ademais, que “em seguida, 

após a divulgação do resultado a Impetrante ficou sem a sua pontuação 

adequada, não permite a atribuição caso o título do curso de extensão, 

fosse reconhecido sua posição se manteria com 40,00 pontos do 

resultado fora interposto recurso e com parecer ao contrário ao pedido, 

em razão da ausência do certificado original, que deveria ser analisado 

pela comissão escolar e Comissão estadual suas devidas verificações e 

validades, antes do Envio conforme preconiza o Próprio edital em seus 

Itens 3.1 do cadastro e da inscrição, (documento anexo)”. Por essas 

razões, REQUER, “a concessão de LIMINAR inaudita altera pars, nos 

termos do Art. 7º, III, Lei 12.016/09, para o fim de determinar que a 

Autoridade Coatora reconheça os certificados apresentados com 

consequente acréscimo na pontuação e alteração na classificação de 

inscritos para contratação temporária”. CARREOU os DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Breve Relato. Decido. Cuida-se a presente demanda de 

MANDADO DE SEGURANÇA objetivando o reconhecimento do título de 

certificado de extensão com o consequente acréscimo na pontuação e a 

mudança na classificação para contratação temporária para o cargo de 

professores, que figura como Autoridade Coatora o GOVERNADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO. Pois bem. Se depreende do artigo 17-B 

do REGIMENTO INTERNO deste TJMT: Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: I - Processar e 

julgar: b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data 

contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, 

do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça 

e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de 

direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da 

Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, 

Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, 

excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, 

em caso de teratologia. Grifo Nosso No mesmo sentido, é a disposição 

contida na CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO: Art. 96 

Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, 

originariamente: (EC n.º 31/04) (...) g) o mandado de segurança e o 

habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador--Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público--Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 

n.º 31/04). Grifo Nosso Nesse diapasão, este Juízo é ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar a presente ação, cabendo sua 

análise a uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio 

Tribunal de Justiça, eis que o Mandado de Segurança Individual foi 

proposto contra atos do Governador do Estado e do Secretário de Estado. 

Insta consignar que, a COMPETÊNCIA é um PRESSUPOSTO de 

desenvolvimento VÁLIDO e REGULAR do processo, podendo ser a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA em QUALQUER TEMPO ou 

INSTÂNCIA, e, por ser MATÉRIA de ORDEM PÚBLICA, DEVE ser 

DECLARADA de OFÍCIO pelo JUIZ. Pelas razões acima expostas, resta 

clara e evidente a COMPETÊNCIA do TRIBUNAL de JUSTIÇA para apreciar 

a matéria, razão pela qual DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo. “Ex 

positis”, DECLARO INCOMPETENTE este Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop para o processo e julgamento dos 

presentes autos e DECLINO a COMPETÊNCIA em favor do EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, observadas as 

formalidades de estilo (CPC, art. 64, § 1°), com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE as partes desta DECISÃO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002100-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARIA RANZAN REINA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES LEITE DA SILVA OAB - MT24277/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 216 de 444



#1002100-82.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: SUELI MARIA RANZAN REINA 

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposto por SUELI MARIA RANZAN REINA em face do GOVERNADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO. Aduz na inicial que “por intermédio do 

‘Edital (PSS) nº 007/2019/GS/SEDUC/MT de D.O de 05/11/19’ e ‘Edital 

Complementar (PSS) - Retificação 007’, foram abertas as inscrições para 

contratação temporária visando o preenchimento de diversos cargos 

públicos na área da Educação no Estado de Mato Grosso, conforme 

documento anexo, dentre as vagas está o cargo de professor 

unidocência”. Sustenta que “a avaliação para contratação temporária 

acontece por meio do processo seletivo que consiste em prova de títulos 

referentes à escolaridade e aperfeiçoamento profissional conforme prevê 

o item 4.2 do referido edital” e “após a inscrição o candidato deve 

comparecer na unidade para qual se inscreveu munido de todos os 

documentos originais e fazer a validação dos títulos para posterior 

contagem dos pontos, posteriormente a classificação dos candidatos é 

apresentada em ordem decrescente”. Informa que “a Impetrante concluiu o 

curso de extensão na rede de ensino, UNNINTER e após a apresentação 

pela mesma dos documentos exigidos para atribuição de pontos 

apresentou certificado de Literatura Infanto-Juvenil e Contação de 

Histórias a mesma foi informada, que o curso de extensão apresentado 

pela impetrante estava com adulteração e que deveria ser entregue um 

novo certificado, para assim conseguir a sua pontuação adequada e ser 

atribuída normalmente”, salientando que “entregou novamente certificado 

com suas devidas validações, entretanto não foi reencaminhado a 

documentação correta pela rede de Ensino”. Ressalta que “o certificado 

do curso de extensão apresentado pela autora é verídico conforme se 

prova através de documento anexado nesta” e que “na apresentação de 

seu recurso pela plataforma PAS 2020, á Impetrante fez um recurso 

expondo os motivos de que os certificados apresentados estavam 

corretos, porém o recurso foi indeferido, (documento anexo)”. Esclarece 

que “em tempo hábil para comprovação do título, a Impetrante procurou 

este patrono que enviou à Universidade emissora do suposto certificado, 

um e-mail solicitando a posição da universidade sobre o ocorrido” e que 

“posteriormente com o objetivo de resguardar a atividade laborativa da 

autora este patrono se encaminhou até a rede de ensino a qual presta 

serviços e solicitou um simples esclarecimento sobre o ocorrido, embora 

negado pela direção escolar á este patrono se encaminhei até assessoria 

pedagógica que forneceu seu parecer, (anexado nesta), com o objetivo 

de conseguir resolver seu problema sem adentrar na esfera judicial, 

através da apresentação de recursos na plataforma PAS 2020, que foi 

indeferido diante da ausência do parecer da unidade escolar conforme 

decisão anexada nesta, e em resposta ao e-mail encaminhado á 

Universidade informa que o referido documento possui validade e é 

devidamente reconhecida pelo MEC, e que a impetrante possui vínculo com 

a instituição”. Segue aduzindo que “apesar de ter passado perdido sua 

pontuação injustamente de dias ainda não foi entregue a assistida. 

Posteriormente, no dia 21/02/2020 a Impetrante compareceu para 

contagem de pontos, o qual fora lavrada uma ata excluindo o título dos 

certificados apresentados e reduzindo sua pontuação de 40,00 para 

36,50 mesmo apresentando atestado de conclusão, histórico escolar, 

número do procedimento registrado na Universidade para emissão do 

CERTIFICADO, e resposta da decisão na plataforma PAS 2020, ou seja, 

toda documentação cabível que comprova que a Impetrante faz jus ao 

título, não foi devidamente pontuada e atribuída, resultando na perda de 

sua função e de seu rendimento”. Sustenta, ademais, que “em seguida, 

após a divulgação do resultado a Impetrante ficou sem a sua pontuação 

adequada, não permite a atribuição caso o título do curso de extensão, 

fosse reconhecido sua posição se manteria com 40,00 pontos do 

resultado fora interposto recurso e com parecer ao contrário ao pedido, 

em razão da ausência do certificado original, que deveria ser analisado 

pela comissão escolar e Comissão estadual suas devidas verificações e 

validades, antes do Envio conforme preconiza o Próprio edital em seus 

Itens 3.1 do cadastro e da inscrição, (documento anexo)”. Por essas 

razões, REQUER, “a concessão de LIMINAR inaudita altera pars, nos 

termos do Art. 7º, III, Lei 12.016/09, para o fim de determinar que a 

Autoridade Coatora reconheça os certificados apresentados com 

consequente acréscimo na pontuação e alteração na classificação de 

inscritos para contratação temporária”. CARREOU os DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Breve Relato. Decido. Cuida-se a presente demanda de 

MANDADO DE SEGURANÇA objetivando o reconhecimento do título de 

certificado de extensão com o consequente acréscimo na pontuação e a 

mudança na classificação para contratação temporária para o cargo de 

professores, que figura como Autoridade Coatora o GOVERNADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO. Pois bem. Se depreende do artigo 17-B 

do REGIMENTO INTERNO deste TJMT: Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: I - Processar e 

julgar: b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data 

contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, 

do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça 

e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de 

direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da 

Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, 

Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, 

excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, 

em caso de teratologia. Grifo Nosso No mesmo sentido, é a disposição 

contida na CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO: Art. 96 

Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, 

originariamente: (EC n.º 31/04) (...) g) o mandado de segurança e o 

habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador--Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público--Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 

n.º 31/04). Grifo Nosso Nesse diapasão, este Juízo é ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar a presente ação, cabendo sua 

análise a uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio 

Tribunal de Justiça, eis que o Mandado de Segurança Individual foi 

proposto contra atos do Governador do Estado e do Secretário de Estado. 

Insta consignar que, a COMPETÊNCIA é um PRESSUPOSTO de 

desenvolvimento VÁLIDO e REGULAR do processo, podendo ser a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA em QUALQUER TEMPO ou 

INSTÂNCIA, e, por ser MATÉRIA de ORDEM PÚBLICA, DEVE ser 

DECLARADA de OFÍCIO pelo JUIZ. Pelas razões acima expostas, resta 

clara e evidente a COMPETÊNCIA do TRIBUNAL de JUSTIÇA para apreciar 

a matéria, razão pela qual DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo. “Ex 

positis”, DECLARO INCOMPETENTE este Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop para o processo e julgamento dos 

presentes autos e DECLINO a COMPETÊNCIA em favor do EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, observadas as 

formalidades de estilo (CPC, art. 64, § 1°), com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE as partes desta DECISÃO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002101-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NORANEUZA RODRIGUES LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES LEITE DA SILVA OAB - MT24277/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1002101-67.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: NORANEUZA RODRIGUES 

LIMA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposto por NORANEUZA RODRIGUES LIMA em face 

do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO. Aduz na inicial que “por 

intermédio do ‘Edital (PSS) nº 007/2019/GS/SEDUC/MT de D.O de 05/11/19’ 

e ‘Edital Complementar (PSS) - Retificação 007’, foram abertas as 

inscrições para contratação temporária visando o preenchimento de 

diversos cargos públicos na área da Educação no Estado de Mato 

Grosso, conforme documento anexo, dentre as vagas está o cargo de 

professor unidocência”. Sustenta que “a avaliação para contratação 
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temporária acontece por meio do processo seletivo que consiste em prova 

de títulos referentes à escolaridade e aperfeiçoamento profissional 

conforme prevê o item 4.2 do referido edital” e “após a inscrição o 

candidato deve comparecer na unidade para qual se inscreveu munido de 

todos os documentos originais e fazer a validação dos títulos para 

posterior contagem dos pontos, posteriormente a classificação dos 

candidatos é apresentada em ordem decrescente”. Informa que “a 

Impetrante concluiu o curso de extensão na rede de ensino, UNNINTER e 

após a apresentação pela mesma dos documentos exigidos para 

atribuição de pontos apresentou certificado de Literatura Infanto-Juvenil e 

Contação de Histórias a mesma foi informada, que o curso de extensão 

apresentado pela impetrante estava com adulteração e que deveria ser 

entregue um novo certificado, para assim conseguir a sua pontuação 

adequada e ser atribuída normalmente”, salientando que “entregou 

novamente certificado com suas devidas validações, entretanto não foi 

reencaminhado a documentação correta pela rede de Ensino”. Ressalta 

que “o certificado do curso de extensão apresentado pela autora é 

verídico conforme se prova através de documento anexado nesta” e que 

“na apresentação de seu recurso pela plataforma PAS 2020, á Impetrante 

fez um recurso expondo os motivos de que os certificados apresentados 

estavam corretos, porém o recurso foi indeferido, (documento anexo)”. 

Esclarece que “em tempo hábil para comprovação do título, a Impetrante 

procurou este patrono que enviou à Universidade emissora do suposto 

certificado, um e-mail solicitando a posição da universidade sobre o 

ocorrido” e que “posteriormente com o objetivo de resguardar a atividade 

laborativa da autora este patrono se encaminhou até a rede de ensino a 

qual presta serviços e solicitou um simples esclarecimento sobre o 

ocorrido, embora negado pela direção escolar á este patrono se 

encaminhei até assessoria pedagógica que forneceu seu parecer, 

(anexado nesta), com o objetivo de conseguir resolver seu problema sem 

adentrar na esfera judicial, através da apresentação de recursos na 

plataforma PAS 2020, que foi indeferido diante da ausência do parecer da 

unidade escolar conforme decisão anexada nesta, e em resposta ao 

e-mail encaminhado á Universidade informa que o referido documento 

possui validade e é devidamente reconhecida pelo MEC, e que a 

impetrante possui vínculo com a instituição”. Segue aduzindo que “apesar 

de ter passado perdido sua pontuação injustamente de dias ainda não foi 

entregue a assistida. Posteriormente, no dia 21/02/2020 a Impetrante 

compareceu para contagem de pontos, o qual fora lavrada uma ata 

excluindo o título dos certificados apresentados e reduzindo sua 

pontuação de 40,00 para 35,38 mesmo apresentando atestado de 

conclusão, histórico escolar, número do procedimento registrado na 

Universidade para emissão do CERTIFICADO, e resposta da decisão na 

plataforma PAS 2020, ou seja, toda documentação cabível que comprova 

que a Impetrante faz jus ao título, não foi devidamente pontuada e 

atribuída, resultando na perda de sua função e de seu rendimento”. 

Sustenta, ademais, que “em seguida, após a divulgação do resultado a 

Impetrante ficou sem a sua pontuação adequada, não permite a atribuição 

caso o título do curso de extensão, fosse reconhecido sua posição se 

manteria com 40,00 pontos do resultado fora interposto recurso e com 

parecer ao contrário ao pedido, em razão da ausência do certificado 

original, que deveria ser analisado pela comissão escolar e Comissão 

estadual suas devidas verificações e validades, antes do Envio conforme 

preconiza o Próprio edital em seus Itens 3.1 do cadastro e da inscrição, 

(documento anexo)”. Por essas razões, REQUER, “a concessão de 

LIMINAR inaudita altera pars, nos termos do Art. 7º, III, Lei 12.016/09, para 

o fim de determinar que a Autoridade Coatora reconheça os certificados 

apresentados com consequente acréscimo na pontuação e alteração na 

classificação de inscritos para contratação temporária”. CARREOU os 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Breve Relato. Decido. Cuida-se a presente 

demanda de MANDADO DE SEGURANÇA objetivando o reconhecimento do 

título de certificado de extensão com o consequente acréscimo na 

pontuação e a mudança na classificação para contratação temporária 

para o cargo de professores, que figura como Autoridade Coatora o 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e o SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO. Pois bem. Se depreende do 

artigo 17-B do REGIMENTO INTERNO deste TJMT: Art. 17-B – Às Turmas 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: I - 

Processar e julgar: b) os mandados de segurança singular e coletivo e o 

habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da 

Assembleia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do 

Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos 

Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do 

Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da 

Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos 

Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do 

Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia. Grifo Nosso No 

mesmo sentido, é a disposição contida na CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 

MATO GROSSO: Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: I – 

processar e julgar, originariamente: (EC n.º 31/04) (...) g) o mandado de 

segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal 

de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador--Geral de Justiça, 

do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público--Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 

n.º 31/04). Grifo Nosso Nesse diapasão, este Juízo é ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar a presente ação, cabendo sua 

análise a uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio 

Tribunal de Justiça, eis que o Mandado de Segurança Individual foi 

proposto contra atos do Governador do Estado e do Secretário de Estado. 

Insta consignar que, a COMPETÊNCIA é um PRESSUPOSTO de 

desenvolvimento VÁLIDO e REGULAR do processo, podendo ser a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA em QUALQUER TEMPO ou 

INSTÂNCIA, e, por ser MATÉRIA de ORDEM PÚBLICA, DEVE ser 

DECLARADA de OFÍCIO pelo JUIZ. Pelas razões acima expostas, resta 

clara e evidente a COMPETÊNCIA do TRIBUNAL de JUSTIÇA para apreciar 

a matéria, razão pela qual DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo. “Ex 

positis”, DECLARO INCOMPETENTE este Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop para o processo e julgamento dos 

presentes autos e DECLINO a COMPETÊNCIA em favor do EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, observadas as 

formalidades de estilo (CPC, art. 64, § 1°), com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE as partes desta DECISÃO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005431-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005431-09.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: LOTEADORA ASSAI S/S 

LTDA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO 

DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003601-42.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003601-42.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: MARIA LUCIA NUNES 

Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes 

transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a 

SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o 

Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em suspensão da 

execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, 

do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo 

Código de Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja 

cumprida a obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, 

pela leitura do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL 

objeto da presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO 

FISCAL, é sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente 

após o seu pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES 

QUANTIAS a serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a 

qualquer momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser 

retomada a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com 

fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a 

presente AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. 

DETERMINO, ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a 

BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. 

FINDO o PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do 

cumprimento, em 48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser 

determinada, ou não, a retomada do curso normal do processo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004805-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004805-87.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: MADALENA ALVES DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003571-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. DE ASSIS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003571-70.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: P. F. DE ASSIS & CIA 

LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003484-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMANTA KAREN PETERS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003484-51.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: SAMANTA KAREN 

PETERS Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual verifica-se, compulsando os autos, que as 

partes transigiram com relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao 

final, a SUSPENSÃO do processo até o devido cumprimento daquele 

acordo. É o Relatório. Decido. A convenção entre as partes importa em 

suspensão da execução, conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e 

art. 151, inc. VI, do CTN. É que, por certo, no procedimento executivo, o 

artigo 922 do Novo Código de Processo Civil prevê a hipótese de 

SUSPENSÃO até que seja cumprida a obrigação pelo DEVEDOR 

EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura do aludido ACORDO, o 

PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da presente execução e, 

especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é sabido que o 

parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu pagamento 

integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. 

Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a serem pagas, o 

PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer momento, uma vez não 

recolhidas as prestações vincendas, ser retomada a ação executiva pelo 

valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 922 do CPC/2015 e art. 

151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente AÇÃO, até o final 

cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, ainda, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas no 
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RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o PRAZO, 

INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 48 

(quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, a 

retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004637-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004637-85.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: VALDINEI RIBEIRO Vistos 

etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP, 

na qual verifica-se, compulsando os autos, que as partes transigiram com 

relação à (s) CDA (s) “sub judice”, requerendo, ao final, a SUSPENSÃO do 

processo até o devido cumprimento daquele acordo. É o Relatório. Decido. 

A convenção entre as partes importa em suspensão da execução, 

conforme preconiza o art. 922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN. É 

que, por certo, no procedimento executivo, o artigo 922 do Novo Código de 

Processo Civil prevê a hipótese de SUSPENSÃO até que seja cumprida a 

obrigação pelo DEVEDOR EXECUTADO. Outrossim, denota-se, pela leitura 

do aludido ACORDO, o PARCELAMENTO do DÉBITO FISCAL objeto da 

presente execução e, especialmente nos casos de EXECUÇÃO FISCAL, é 

sabido que o parcelamento extingue a execução tão-somente após o seu 

pagamento integral, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código 

Tributário Nacional. Assim sendo, enquanto PENDENTES QUANTIAS a 

serem pagas, o PROCESSO fica SUSPENSO, podendo, a qualquer 

momento, uma vez não recolhidas as prestações vincendas, ser retomada 

a ação executiva pelo valor remanescente. “Ex Positis”, com fulcro no art. 

922 do CPC/2015 e art. 151, inc. VI, do CTN, SUSPENDO a presente 

AÇÃO, até o final cumprimento do avençado parcelamento. DETERMINO, 

ainda, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. FINDO o 

PRAZO, INTIME-SE o EXEQUENTE a informar acerca do cumprimento, em 

48 (quarenta e oito) horas, quando então, poderá ser determinada, ou não, 

a retomada do curso normal do processo. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000886-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURTADO BLANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1000886-27.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CARLOS EDUARDO FURTADO 

BLANCO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA 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 Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. 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. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. 

DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido 

alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser 

relacionado como requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), 

seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), 

cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, o Código de 

Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de 

valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico imediatamente 

aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais 

como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à causa por 

estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO 

VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE 

VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa 

pode ser fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias 

pelo fato de nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não 

condenatório, a qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A 

alegação do recorrente de que o Município recorrido logrará possível 

proveito econômico com a presente demanda, caso seja comprovada, 

necessitará de cálculos complexos para ser mensurada, logo tal valor 

somente será passível de apuração por ocasião da sentença ou no 

procedimento de liquidação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 

29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. 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”. 

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 
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POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, 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 (2018), 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 (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA 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. 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, 
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Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

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 
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processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003135-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARCIA DA SILVA SCHVINN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003135-19.2016.8.11.0015 AUTOR: 

SILVANA MARCIA DA SILVA SCHVINN RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

SILVANA MÁRCIA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público homologado em 03/01/1994, conforme 

Termo de Posse datado de 02 de fevereiro de 1994, para o cargo de 

professor 2° grau magistério, Referência N/M 31. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao 

ID. Num. 4484397. CITAÇÃO ao ID. Num. 5482394. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 6142333 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. 7287000 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, 
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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. 6142333). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1994, 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 (15/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por SILVANA MÁRCIA DA SILVA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 
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Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

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 
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conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004813-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Y. R. B. (IMPETRANTE)

DORIMAR BORGES BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1004813-98.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: Y. R. B., DORIMAR BORGES 

BEZERRA IMPETRADO: MUNICIPIO DE SINOP, PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR proposta por YASMIM REIS BEZERRA 

representada por seu Genitor DORIMAR BORGES BEZERRA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP. Perscrutando os 

autos, verifica-se que a IMPETRANTE, consoante ID. 13084478, manifesta 

quanto a DESISTÊNCIA da demanda. É o Breve Relato. Decido. 

Perscrutando os autos, verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 

13084478, a parte Impetrante pugna pela homologação do PEDIDO de 

DESISTÊNCIA, eis que não tem mais INTERESSE sobre o OBJETO da 

DEMANDA, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão 

o horizonte da EXTINÇÃO. O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o 

juiz não resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as 

cautelas e anotações necessárias. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004041-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1004041-72.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: PEDRO ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA Vistos etc. 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na 

qual denota-se pelo POSTULADO em ID. 11540760 da parte Exequente, a 

informação de que a parte Executada quitou a dívida exeqüenda, 

conforme DOCUMENTOS acostados aos autos (ID. 11540772). É o Breve 

Relato. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada 

quitou a dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos 

autos. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE 

acerca das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO 

tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO 

INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, 

CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para recolhimento 

em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento no aludido 

prazo, ANOTE-SE a MARGEM da DISTRIBUIÇÃO. HAVENDO PENHORA, 

PROCEDA-SE com as baixas necessárias, EXPEDINDO-SE o NECESSÁRIO 

(LEVANTAMENTO dos VALORES mediante ALVARÁ ELETRÔNICO), bem 

como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito 

em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, ARQUIVE-SE os autos mediante as 

baixas e formalidades de estilo, independente do recolhimento das custas 

na forma acima determinada, porém, observando a anotação do valor 

devido a margem da distribuição no caso de não pagamento. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000430-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELLY THEREZA SCHWENGBER KOTHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA OAB - MT22678/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1000430-77.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ELLY THEREZA SCHWENGBER 

KOTHE REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEIDDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERA PARS em favor de ELLY THEREZA SCHWENGBER KOTHE em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. 

Aduz a inicial que a parte Autora realizou uma cirurgia para restaurar 

fratura do fêmur direito. Após a cirurgia, a Autora postulou liminarmente 

pela estrutura de homecare para que pudesse receber alta hospitalar. 

CARREOU aos autos os DOCUMENTOS com a inicial. LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO de TUTELA INDEFERIDA (ID. 11501556). A parte Autora, 

representada por sua Procuradora Judicial em ID. 11664405, apresenta 

piora no estado de saúde da autora, e pugna pelo fornecimento de “mão 

de obra especializada para acompanhá-la permanentemente em sua 

residência”. CONTESTAÇÃO apresentada pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em ID. 11669244 e do MUNICÍPIO DE SINOP/MT em ID. 11747074. 

Considerando o PLEITO de ID. 11664405 e os fatos novos, foi 

DETERMINADO aos Requeridos para que disponibilizassem um CUIDADOR 

DE 06 (seis) HORAS para acompanhar a parte Autora. Tendo em vista a 

INÉRCIA dos Requeridos em disponibilizar um CUIDADOR, a parte Autora 

pugnou pelo DEFERIMENTO do uso de uma EMPRESA HOMECAR, sendo 

DFERIDO e DETERMINADO em ID. 11753943. Após, foi informado a este 

Juízo que apesar da prestação de serviços de homecare, a parte Autora 

veio a FALECER, conforme consta em ID. 12477397. A empresa 

prestadora de serviços “R. C. R. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

DOMICILIAR LTDA” apresentou as NOTAS FISCAIS referentes a prestação 

entre os dias 09 a 12 de março de 2018. Com a inércia dos Requeridos em 

realizar o pagamento voluntário, o valor dos serviços prestados foi 

BLOQUEADO e liberado por meio de ALVARÁ para a empresa prestadora, 

conforme ID. 22525282 e 22525284. Diante da situação fática, requer o 

arquivamento definitivo dos autos tendo em vista a perda superveniente 

do interesse de agir. É o Relatório. Decido. Dedilhando os autos, verifico a 

PERDA DO OBJETO, eis que a Parte Requerente veio a óbito (ID. 

12477399) e o OBJETO da presente ação tem NATUREZA 

PERSONALÍSSIMA, o que implica em dizer, que não pode ser transmitida a 

terceiros. Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE 

AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DIREITO 

INTRASNMISSÍVEL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA AÇÃO. EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ATIVIDADE DE ESTÁGIO DE PRÁTICA 

FORENSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO 1. Indo à óbito 

a parte autora, sobrevém a perda do objeto da demanda, vez que a 

dispensação de medicamentos por parte do Poder Público e direito 

intransmissível, dada sua natureza personalíssima. Neste sentido, forçosa 

a extinção do feito sem resolução meritória, consoante disposto no artigo 

485, incisos IV e IX e parágrafo 3°, do Código de Processo Civil. 2. Em 

função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do 

processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto 

superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à 

instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios. 3. Descabe a fixação de honorários 

sucumbenciais em causa patrocinada por advogado vinculado às 

atividades de estágio de prática forense em cursos de Direito, segundo 

preconiza o artigo 18, inciso V, da Lei Complementar n° 155/97 do Estado 

de Santa Catarina (TRF 4 – AC: 5000254-59.2017.4.04.7204 SC, Relator: 

Celso Kipper, data de julgamento 28/08/2019.) “Ex positis”, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

485, inciso IX, do CPC. ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto às custas. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

NAIR MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1000711-04.2016.8.11.0015 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, NAIR MARIA DA CONCEICAO REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de APLICAÇÃO DE MEDIDA 

PROTETIVA DE TRATAMENTO DE SAÚDE em favor de NAIR MARIA DA 

CONCEIÇÃO neste ato substituído pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO/MT. 

Aduz a inicial que o substituído “apresenta insuficiência cardíaca, 

aguardando cirurgia”. Postula pela concessão da tutela antecipada a fim 

de compelir o Requerido a dispensar o tratamento adequado ao 

substituído, qual seja, “cirurgia de troca valvar”. CARREOU aos autos os 

DOCUMENTOS de ID. 3216817, 3216839, 3216843, 3216850. LIMINAR de 

ANTECIPAÇÃO de TUTELA DEFERIDA (ID. 3218942) CONTESTAÇÃO 

apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em ID. 11976399. Após, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO informa que através de diligências a fim de 

“conhecer a atual situação da substituída, chegou na informação de que a 

idosa em tela faleceu no dia 24/05/2017. ” Diante da situação fática, requer 

o arquivamento definitivo dos autos tendo em vista a perda superveniente 

do interesse de agir. É o Relatório. Decido. Dedilhando os autos verifico a 

PERDA DO OBJETO, eis que a Parte Requerente veio a óbito (ID. 

22289279) e o OBJETO da presente ação tem NATUREZA 

PERSONALÍSSIMA, o que implica em dizer, que não pode ser transmitida a 

terceiros. Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE 

AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DIREITO 

INTRASNMISSÍVEL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA AÇÃO. EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ATIVIDADE DE ESTÁGIO DE PRÁTICA 
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FORENSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO 1. Indo à óbito 

a parte autora, sobrevém a perda do objeto da demanda, vez que a 

dispensação de medicamentos por parte do Poder Público e direito 

intransmissível, dada sua natureza personalíssima. Neste sentido, forçosa 

a extinção do feito sem resolução meritória, consoante disposto no artigo 

485, incisos IV e IX e parágrafo 3°, do Código de Processo Civil. 2. Em 

função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do 

processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto 

superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à 

instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios. 3. Descabe a fixação de honorários 

sucumbenciais em causa patrocinada por advogado vinculado às 

atividades de estágio de prática forense em cursos de Direito, segundo 

preconiza o artigo 18, inciso V, da Lei Complementar n° 155/97 do Estado 

de Santa Catarina (TRF 4 – AC: 5000254-59.2017.4.04.7204 SC, Relator: 

Celso Kipper, data de julgamento 28/08/2019.) “Ex positis”, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

485, inciso IX do CPC. ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto às custas. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009351-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1009351-88.2019.8.11.0015 AUTOR(A): CLAUDEMIR RIBEIRO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA C/C CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por CLAUDEMIR RIBEIRO em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. Perscrutando os autos, 

verifica-se que a REQUERENTE, conforme PETITÓRIO de ID. 28175260, 

manifesta a DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua 

HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do PROCESSO. É o Relatório. Decido. 

Perscrutando os autos, verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 

28175260, a parte Requerente pugna pela homologação do PEDIDO de 

DESISTÊNCIA, eis que não tem mais INTERESSE sobre o OBJETO da 

DEMANDA, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão 

o horizonte da EXTINÇÃO. O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o 

juiz não resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as 

cautelas e anotações necessárias. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004753-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI FORMIGONI CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1004753-62.2017.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCIELI FORMIGONI 

CAVALCANTE REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por FRANCIELI FORMIGONI 

CALVACANTE em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Perscrutando os 

autos, a parte Requerente, conforme PETITÓRIO de ID. 19136334, 

manifesta a DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua 

HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do PROCESSO, “eis que protocolada em 

duplicidade com os autos de Código Apolo 193308”. É o Relatório. Decido. 

Perscrutando os autos, verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 

19136334, a parte Autora pugna pela homologação do PEDIDO de 

DESISTÊNCIA, eis que o presente processo foi protocolado em 

duplicidade, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão 

o horizonte da EXTINÇÃO. O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o 

juiz não resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as 

cautelas e anotações necessárias. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002560-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN PEREIRA PIEPER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1002560-11.2016.8.11.0015 AUTOR(A): MIRIAN PEREIRA PIEPER REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA ajuizada por MIRIAN PEREIRA PIEPER em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Perscrutando os autos, a parte Requerente, 

conforme PETITÓRIO de ID. 10802089, manifesta a DESISTÊNCIA da 

demanda, pugnando por sua HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do 

PROCESSO, “eis que protocolada em duplicidade com os autos de Código 

Apolo 182618”. É breve o Relatório. Decido. Perscrutando os autos, 

verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 10802089, a parte Autora 

pugna pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, eis que o presente 

processo foi protocolado em duplicidade, o que não conduz a presente 

demanda a outro destino, senão o horizonte da EXTINÇÃO. O artigo 485, 

VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não resolverá o mérito quando: 

homologar a desistência da ação”. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro nos artigos 485, 

VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005140-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ROBEVALDO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1005140-77.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOAQUIM ROBEVALDO DA 

COSTA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por JOAQUIM BARBOSA DA COSTA 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Perscrutando os autos, a parte 

Requerente, conforme PETITÓRIO de ID. 9266290, manifesta a 

DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua HOMOLOGAÇÃO e 

EXTINÇÃO do PROCESSO. É o Relatório. Decido. Perscrutando os autos, 

verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 9266290, a parte Autora 

pugna pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, eis que não tem 

mais interesse no presente feito, o que não conduz a presente demanda a 

outro destino, senão o horizonte da EXTINÇÃO. O artigo 485, VIII do 

CPC/2015 prescreve que “o juiz não resolverá o mérito quando: homologar 

a desistência da ação”. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015. 

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias. Às 
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providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002264-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDINALVA SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1002264-86.2016.8.11.0015 AUTOR(A): LIDINALVA SANTANA DA 

SILVA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por LIDINALVA SANTANA DA SILVA 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Perscrutando os autos, a parte 

Requerente, conforme PETITÓRIO de ID. 13009582, manifesta a 

DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua HOMOLOGAÇÃO e 

EXTINÇÃO do PROCESSO, “eis que protocolada em duplicidade com os 

autos de n° 12832-52.2014.811.0015”. É o Relatório. Decido. Perscrutando 

os autos, verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 13009582, a parte 

Autora pugna pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, eis que o 

presente processo foi protocolado em duplicidade, o que não conduz a 

presente demanda a outro destino, senão o horizonte da EXTINÇÃO. O 

artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não resolverá o mérito 

quando: homologar a desistência da ação”. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro nos artigos 485, 

VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008222-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1008222-19.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE DA SILVA OLIVEIRA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA ajuizada por JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Perscrutando os autos, a parte Requerente, 

conforme PETITÓRIO de ID. 10854861, manifesta a DESISTÊNCIA da 

demanda, pugnando por sua HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do 

PROCESSO, “eis que protocolada em duplicidade com os autos de n° 

1004742-33.2017.8.11.0015”. É o Relatório. Decido. Perscrutando os 

autos, verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 10854861, a parte 

Autora pugna pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, eis que o 

presente processo foi protocolado em duplicidade, o que não conduz a 

presente demanda a outro destino, senão o horizonte da EXTINÇÃO. O 

artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não resolverá o mérito 

quando: homologar a desistência da ação”. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro nos artigos 485, 

VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007907-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA FERREIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1007907-88.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JESUINA FERREIRA SOARES 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA ajuizada por JESUINA FERREIRA SOARES em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Perscrutando os autos, a parte Requerente, 

conforme PETITÓRIO de ID. 13237883, manifesta a DESISTÊNCIA da 

demanda, pugnando por sua HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do 

PROCESSO, “eis que protocolada em duplicidade com os autos de n° 

1004942-40.2017.8.11.0015”. É o Relatório. Decido. Perscrutando os 

autos, verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 13237883, a parte 

Autora pugna pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, eis que o 

presente processo foi protocolado em duplicidade, o que não conduz a 

presente demanda a outro destino, senão o horizonte da EXTINÇÃO. O 

artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não resolverá o mérito 

quando: homologar a desistência da ação”. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro nos artigos 485, 

VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003371-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DOS SANTOS MONTAGNERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1003371-97.2018.8.11.0015 REQUERENTE: IRENE DOS SANTOS 

MONTAGNERI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por IRENE DOS SANTOS 

MONTAGNERI em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Perscrutando os 

autos, a parte Requerente, conforme PETITÓRIO de ID. 14962754, 

manifesta a DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua 

HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do PROCESSO, “eis que protocolada em 

duplicidade com os autos de Código Apolo 185921”. É breve o Relatório. 

Decido. Perscrutando os autos, verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de 

ID. 14962754, a parte Autora pugna pela homologação do PEDIDO de 

DESISTÊNCIA, eis que o presente processo foi protocolado em 

duplicidade, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão 

o horizonte da EXTINÇÃO. O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o 

juiz não resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as 

cautelas e anotações necessárias. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011434-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (REU)

SUPERMERCADO DA LIMPEZA EIRELI - ME (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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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 

#1011434-14.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP REU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

GERIR, SUPERMERCADO DA LIMPEZA EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pela FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, INSTITUTO GERIR e SUPERMERCADO DA LIMPEZA EIRELI – ME. 

Perscrutando os autos, a parte Requerente, conforme PETITÓRIO de ID. 

17873727, manifesta a DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua 

HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do PROCESSO, informando que “não tem 

mais interesse no presente feito” razão pela qual pugna pela extinção do 

presente feito. É breve o Relatório. Decido. Perscrutando os autos, 

verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 17873727, a parte Autora 

pugna pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, eis que não tem 

interesse no prosseguimento do feito, o que não conduz a presente 

demanda a outro destino, senão o horizonte da EXTINÇÃO. O artigo 485, 

VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não resolverá o mérito quando: 

homologar a desistência da ação”. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro nos artigos 485, 

VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003936-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VALDIR CARRARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003936-95.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: LUCAS VALDIR 

CARRARO Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL interposta pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP em desfavor do (s) EXECUTADO (S). Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte Executada, em processo administrativo, 

obteve o CANCELAMENTO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, conforme se denota 

dos DOCUMENTOS acostados. É o Breve Relato. Decido. Perscrutando os 

autos, constata-se decisão administrativa proferida no Processo 

Administrativo retro, por meio da qual restou determinada a baixa do 

crédito tributário objeto da presente “executio”. Desta feita, se perfaz 

nestes autos a PERDA do OBJETO, o que não conduz a presente 

demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção. “Ex positis”, 

JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO em razão da 

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, com fulcro no art. 26 da Lei nº 

6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Havendo penhora, 

PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, 

bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. Após, ARQUIVE-SE com as 

cautelas e anotações necessárias certificando inclusive quanto as 

custas. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000955-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

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 

#1000955-88.2020.8.11.0015 AUTOR: DANIEL GOMES DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

PRECEITO CONDENATÓRIO ajuizada por DANIEL GOMES DA SILVA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Perscrutando os autos, a parte 

Requerente, conforme PETITÓRIO de ID. 28916916, manifesta a 

DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua HOMOLOGAÇÃO e 

EXTINÇÃO do PROCESSO, “em razão da necessidade de adequação dos 

valores pretendidos a exordial”. É o Relatório. Decido. Perscrutando os 

autos, verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 28916916, a parte 

Autora pugna pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, eis que 

necessita adequar os valores pretendidos de forma mais adequada, o que 

não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da 

EXTINÇÃO. O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não 

resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”. “Ex positis”, 

JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro 

nos artigos 485, VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e 

anotações necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008594-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICIA MARCAL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1008594-31.2018.8.11.0015 AUTOR(A): EUNICIA MARCAL DE SOUZA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

ao adicional de insalubridade. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que 

durante todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não 

recebeu o adicional de insalubridade. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. 

É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos 

nestes autos, como também analisando todos os documentos que 

instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que 

promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do 

CPC/2015. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo 

pagamento do adicional de insalubridade. Em sua peça de contestatória, o 

Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os 

pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 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, pág. 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 
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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 2000, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), 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 

PRELIMINAR alegada em contestação 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 

(29/08/2018 - protocolização). DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Inicialmente, é importante salientar que a Lei a ser aplicada nos presentes 

autos é o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE 

SINOP-MT (Lei Municipal n° 254/93) e não a CLT, ressaltando que será, 

também, aplicada a LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012 que promoveu 

alterações na Lei nº 254/1993, de 29 de março de 1993. Sendo assim, 

depara-se com as seguintes DISPOSIÇÕES LEGAIS: “Art. 5º. O art. 95 da 

Lei 254/93, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘SUBSEÇÃO V DO 

ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU PERIGOSA Art. 95. Os 

servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 

vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (LEI 

MUNICIPAL nº 1.670/2012). “Art. 6º. O art. 97 da Lei nº 254/93 passa a 

vigorar conforme segue: ‘Art. 97. Os valores dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue: I – para 

as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes 

percentuais: (...)” (LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012). OS ARTIGOS são 

ENFÁTICOS ao disporem que será CONCEDIDO ADICIONAL POR 

ATIVIDADE INSALUBRE ou PERIGOSA ao SERVIDOR por exercício em 

atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, possui, portanto, APLICAÇÃO IMEDIATA. 

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL - 

DESNECESSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI Nº 254/93 DO 

MUNICÍPIO DE SINOP - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - APLICAÇÃO 

DO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL- RECURSO PROVIDO EM PARTE. O 

pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei municipal editada 

em 1993, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação 

por decreto do Chefe do Poder Executivo. O art. 95 da Lei Municipal nº 

254/1993 estipula que o valor da gratificação de que trata este artigo será 

calculado com base no valor da referencia inicial da tabela geral de 

vencimentos do município. (Ap 90058/2012, DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013)”. 

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO VOLUNTÁRIO - 1.1. 

ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO ART. 95, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - ARGUMENTO REJEITADO - NORMA 

DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - 

DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE 

AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA APENAS PARCIAL DO APELANTE NA 

DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. RELATIVIZAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - 

VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS 

DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NOS DEMAIS TERMOS, COM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. 1. Do 

Apelo voluntário. 1.1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o 

disposto no art.95, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 254/1993 retrata 

regra de eficácia plena e imediata, que não necessita de regulamentação, 

sendo devido o adicional de insalubridade ao servidor municipal que 

exerça funções em local insalubre independentemente de regulamentação 

pelo poder público. 1.2. Incumbe ao ente municipal declinar 

especificamente as atividades exercidas pela zeladora entre as possíveis, 

com intuito de demonstrar que o suposto exercício laboral é ou era 

realizado em condições salubres. Não o fazendo, presumem-se 

verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir o exercício de atividades 

em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar (PA) e de Coleta de 

Transfusão (UCT), abrangendo higienização de banheiros com 

manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar sem uso de EPI 

(equipamento de proteção individual) e ambiente de trabalho com a 

presença de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, que 

conduzem ao cabimento do benefício. 2. Do reexame necessário. 2.1. 

Incide a regra do reexame necessário sobre sentenças ilíquidas 

proferidas em desfavor da Fazenda Pública, ainda que o valor de alçada 

seja inferior ao estabelecido no art. 475, § 2º, do CPC. Súmula 475/STJ. 

2.2. De acordo com o disposto no art. 95, parágrafo único, da Lei Municipal 

254/1993 - Sinop, a base de cálculo do adicional de insalubridade é de 

30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

município. 2.3. Havendo sucumbência apenas parcial do Município, 

impõe-se a redução dos honorários, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, 

proporcionalmente ao caso em tela. 3. Apelo parcialmente provido quanto 

à redução de honorários. Em reexame, sentença mantida, com os devidos 

esclarecimentos. (Apelação / Reexame Necessário 71788/2012, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2013, Publicado no DJE 15/08/2013)”. No tocante a retroatividade do 

adicional, conclui-se que a partir da data em que a parte Autora passou a 

exercer a atividade insalubre, o benefício em causa é devido, senão 

vejamos: “Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer Servidor Público 

Municipal. Piso salarial de dois salários mínimos. Mínimo do funcionalismo 

público do município não observado, cujo direito está fundamentado na lei 

complementar municipal nº 05/91 Não ofensa aos arts. 7º IV e 37 X, 

ambos da CF e súmula nº 339 do STF Insalubridade Termo do início do 

pagamento Correção da sentença - Laudo pericial que aponta para o 

exercício da função em condições insalubres Estudos técnicos municipais 

cujos laudos possuem efeito meramente declaratório - Adicional devido a 

partir da vigência da lei complementar que concedeu o benefício, uma vez 

que o direito ao seu percebimento não se iniciou com a homologação do 

laudo técnico e sim com a vigência da norma e com o efetivo exercício da 

atividade considera insalubre Sentença ratificada nos termos do art. 252 

do Regimento Interno Recurso improvido”. (Apelação Cível nº 

0010225-16.2008.8.26.0482, 3ª Câmara de Direito Público, j. 02/04/2013, 

Des. Rel. José Luiz Gavião d e Almeida). “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Servidor Público Municipal - Mecânico de Máquinas lotado na Secretaria 

Municipal de Piracicaba - Adicional pago de 20% do salário mínimo - Novo 

laudo majorando o adicional para o grau máximo de 40% - Adoção pelo 

Município - Pretensão do servidor ao recebimento da diferença, 

correspondente aos cinco últimos anos que antecederam a concessão da 

majoração - Possibilidade - O laudo não produz efeitos constitutivos, mas 

declaratórios de condição preexistente -Se não ocorreu alteração no 

ambiente de trabalho, em suas condições, nem na função desempenhada 

pelo servidor, a diferença é devida - Sentença de procedência - Recurso 

não provido.” (TJ-SP, Apelação n.º 990.10.273946-5, 5ª Câmara de Direito 

Público, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, por maioria, j. 8.11.2010). “AÇÃO 

ORDINÁRIA Servidores públicos estaduais Adicional de Insalubridade 

Pagamento devido desde o início da atividade insalubre. Laudo técnico de 

insalubridade que tem caráter meramente declaratório, e não constitutivo 

Recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº 

0000395-56.2012.8.26.0071, 7ª Câmara de Direito Público, j. 25/03/2013, 

Des. Rel. Luiz Sérgio Fernandes de Souza). “SERVIDOR PÚBLICO 

Pretensão ao recebimento do Adicional de insalubridade desde o início da 

atividade insalubre Cabimento O laudo técnico tem efeito meramente 

declaratório, e não constitutivo do direito, que começa no momento do 

exercício da atividade Adicional que tem por base de cálculo o salário 

mínimo, e não o vencimento do servidor Horas extras em razão da falta de 

intervalo intrajornada Inadmissibilidade Ausência de previsão da lei 

municipal Sentença parcialmente reformada Recurso do Município provido, 

em parte; o da autora, desprovido.” (Apelação Cível nº 

0000170-38.2009.8.26.0072, 12ª Câmara de Direito Público, j. 20/03/2013, 

Des. Rel. J. M. Ribeiro de Paula). Ainda, o art. 7°, XXIII, da CF/88, dispõe 
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sobre o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 

ou perigosas, sendo certo que constatada a insalubridade do local de 

trabalho, referido benefício deve ser pago a partir do ingresso do 

funcionário na função, afinal, a insalubridade não se dá a partir da 

elaboração do laudo pericial. Dessa forma, abre-se ensejo para o 

pagamento retroativo, respeitando-se, contudo, a prescrição quinquenal, 

bem como considerando-se a data de início do exercício de sua função. 

Portanto, o adicional de insalubridade é devido desde o início da atividade 

insalubre, respeitada a prescrição quinquenal. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto ao ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

AGOSTO DE 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) CONDENAR o Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do 

ADICIONAL de INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora 

iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres, limitados aos 

cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) Correção monetária 

utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, 

de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 

9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “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”. Ainda, 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 §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004057-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ LIELL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1004057-26.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: PEDRO LUIZ LIELL Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual denota-se pelo 

POSTULADO em ID. 10158508 da parte Exequente, a informação de que a 

parte Executada quitou a dívida exeqüenda, conforme DOCUMENTOS 

acostados aos autos (ID. 10158513). É o Breve Relato. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a dívida 

fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca 

das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido 

CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as 

CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, CUSTAS pela parte 

Executada, que deve ser intimada para recolhimento em 10 (dez) dias, 

sendo que, em não havendo recolhimento no aludido prazo, ANOTE-SE a 

MARGEM da DISTRIBUIÇÃO. HAVENDO PENHORA, PROCEDA-SE com as 

baixas necessárias, EXPEDINDO-SE o NECESSÁRIO (LEVANTAMENTO 

dos VALORES mediante ALVARÁ ELETRÔNICO), bem como o 

DESBLOQUEIO DE CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE, após, ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas 

e formalidades de estilo, independente do recolhimento das custas na 

forma acima determinada, porém, observando a anotação do valor devido 

a margem da distribuição no caso de não pagamento. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004081-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES ANTUNES ROESE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1004081-54.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: MARIA DE LOURDES ANTUNES ROESE Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual 

denota-se pelo POSTULADO em ID. 10266992 da parte Exequente, a 

informação de que a parte Executada quitou a dívida exeqüenda, 

conforme DOCUMENTOS acostados aos autos (ID. 10267049). É o Breve 

Relato. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada 

quitou a dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos 

autos. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE 

acerca das CUSTAS, observando que caso a parte EXECUTADA NÃO 

tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da demanda, NÃO 

INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez CITADA, 

CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para recolhimento 

em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento no aludido 

prazo, ANOTE-SE a MARGEM da DISTRIBUIÇÃO. HAVENDO PENHORA, 

PROCEDA-SE com as baixas necessárias, EXPEDINDO-SE o NECESSÁRIO 

(LEVANTAMENTO dos VALORES mediante ALVARÁ ELETRÔNICO), bem 

como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. INTIME-SE as partes e, com o trânsito 

em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, ARQUIVE-SE os autos mediante as 

baixas e formalidades de estilo, independente do recolhimento das custas 

na forma acima determinada, porém, observando a anotação do valor 

devido a margem da distribuição no caso de não pagamento. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002779-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE EUZEBIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1002779-53.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: EDITE EUZEBIA Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual denota-se pelo POSTULADO 

em ID. 24732709 da parte Exequente, a informação de que a parte 

Executada quitou a dívida exeqüenda, conforme DOCUMENTOS acostados 

aos autos (ID. 24732710). É o Breve Relato. Decido. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte Executada quitou a dívida fiscal “sub judice”, 

conforme documentos acostados aos autos. “Ex positis”, JULGO EXTINTO 

o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 924, 

inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que 

caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os 

termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, 

uma vez CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada 

para recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo 

recolhimento no aludido prazo, ANOTE-SE a MARGEM da DISTRIBUIÇÃO. 

HAVENDO PENHORA, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

EXPEDINDO-SE o NECESSÁRIO (LEVANTAMENTO dos VALORES mediante 

ALVARÁ ELETRÔNICO), bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. 

INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, 
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ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010004-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FASOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1010004-90.2019.8.11.0015 AUTOR(A): RICARDO FASOLO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL c/c PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ajuizada 

pelo ESPÓLIO DE RICARDO FASOLO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. A parte Autora requereu liminarmente a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário e no mérito postulou pela decretação da 

decadência integral dos valores inscritos na “CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

N° 20191448328”, desconstituindo assim o referido crédito tributário. 

CARREOU aos autos os DOCUMENTOS com a INICIAL. LIMINAR DEFERIDA 

em ID. 22745204. O ESTADO DE MATO GROSSO vem requer a extinção 

do processo SEM MÉRTIO pela carência da ação por PERDA 

SUPERVENIENTE do INTERESSE DE AGIR, já que o pretendido na presente 

ação foi atentida por este Juízo. É o Relato. Decido. Compulsando os 

autos, verifica-se que a ANULAÇÃO da CDA n° 20191448328 pleiteada, 

ocorreu após o deferimento da LIMINAR em ID. 22745204, conforme 

demonstrado nos autos. Assim, “a natureza satisfativa da liminar não leva 

à perda de objeto da ação, uma vez que não houve atendimento 

espontâneo do pedido, mas cumprimento de uma decisão judicial proferida 

nos autos da ação civil pública” (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 

10443150025080002 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 

17/12/2019, Data de Publicação: 23/01/2020). Neste sentido, merece 

procedência o pedido autoral com a confirmação da liminar. “Ex positis”, 

JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

espeque no artigo 487, inc. I, do CPC/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”. Contudo, CONDENO-O ao 

PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, 

em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 

85, parágrafo 3º, inciso II, do CPC/2015. Em não havendo interposição de 

recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações 

suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito 

controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, 

do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

reexame necessário desta sentença. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000985-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1000985-26.2020.8.11.0015 AUTOR(A): JOEL DOS SANTOS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

PRECEITO CONDENATÓRIO ajuizada por JOEL DOS SANTOS em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Perscrutando os autos, a parte Requerente, 

conforme PETITÓRIO de ID. 28916909, manifesta a DESISTÊNCIA da 

demanda, pugnando por sua HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do 

PROCESSO, “em razão da necessidade de adequação dos valores 

pretendidos a exordial”. É o Relatório. Decido. Perscrutando os autos, 

verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 28916909, a parte Autora 

pugna pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, eis que necessita 

adequar os valores pretendidos de forma mais adequada, o que não 

conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da 

EXTINÇÃO. O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não 

resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”. “Ex positis”, 

JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro 

nos artigos 485, VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e 

anotações necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

daniela barredo romero (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1000737-02.2016.8.11.0015 AUTOR(A): DANIELA BARREDO ROMERO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que durante 

todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a 

gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de 

cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu 

alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto ao valor da causa e prescrição e, no mérito, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DA PRELIMINAR – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 
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e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 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, pág. 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 qüinqüenal, 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 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(19/10/2016 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (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). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 
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2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 
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estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de OUTUBRO DE 

2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do 

ADICIONAL sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 
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respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, 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 §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004047-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1004047-11.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: JOSE ALVES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ajuizada por 

JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual denota-se pelo POSTULADO de ID. 24568483 

da parte Exequente, a informação de que “os particulares cumpriram com 

a obrigação” conforme ID. 22540375 razão pela qual “pugna-se pela 

extinção do feito”. É o Breve Relato. Decido. Compulsando os autos, 

verifica-se que houve o cumprimento da obrigação pleiteada, conforme 

documentos acostados aos autos. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 924, 

inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que 

caso a parte EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os 

termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, 

uma vez CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada 

para recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo 

recolhimento no aludido prazo, ANOTE-SE a MARGEM da DISTRIBUIÇÃO. 

HAVENDO PENHORA, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

EXPEDINDO-SE o NECESSÁRIO (LEVANTAMENTO dos VALORES mediante 

ALVARÁ ELETRÔNICO), bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. 

INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, 

ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011558-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MEIRA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLA DOVIGI OAB - MT27120/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1011558-31.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VALQUIRIA MEIRA ROCHA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE RGÊNCIA 

ajuizada por VALQUIRIA MEIRA ROCHA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, na qual denota-se pelo POSTULADO 

de ID. 24677783 da parte Autora, a informação de que “o medicamento foi 

disponibilizado devidamente à parte Requerente, através da Secretaria 

Municipal de Saúde de Sinop/MT” razão pela qual “requer que seja o 

presente feito extinto”. É o Breve Relato. Decido. Compulsando os autos, 

verifica-se que houve o fornecimento dos medicamentos pleiteados, 

conforme documentos acostados aos autos. “Ex positis”, JULGO EXTINTO 

o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 924, 

inc. II, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que 

caso a parte REQUERIDA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os 

termos da demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, 

uma vez CITADA, CUSTAS pela parte Requerida, que deve ser intimada 

para recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo 

recolhimento no aludido prazo, ANOTE-SE a MARGEM da DISTRIBUIÇÃO. 

HAVENDO PENHORA, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

EXPEDINDO-SE o NECESSÁRIO (LEVANTAMENTO dos VALORES mediante 

ALVARÁ ELETRÔNICO), bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. 

INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, 

ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002351-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002351-03.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLODOALDO 

JOSE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIA RYBA DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 5 de março 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: 1002352-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002352-85.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLODOALDO 

JOSE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIA RYBA DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 5 de março 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: 8013250-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DORNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que expedi o alvará em favor da parte exequente em 

relação aos valores encontrados em conta judicial vinculados ao número 

do processo oriundo do Sistema PROJUD. Certifico, ainda, que o valor 

encontrado corresponde ao depósito comprovado no ID 21393509. Tudo 

conforme documento anexo. Assim, intimo as partes para manifestarem, 

caso tenham interesse, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002361-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GIMENEZ MEGIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002361-47.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROSELI GIMENEZ 

MEGIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA CARMEN DOGENSKI 

DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 5 de março 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: 1013667-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ZANOVELLO PRIETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013667-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CLARICE ZANOVELLO 

PRIETO REQUERIDO: HORING & CIA LTDA - EPP Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 dias, se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito. Decorrido o prazo sem manifestação, 

arquive-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema) Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN LORRAYNE 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. 1002367-54.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WELLEN 

LORRAYNE 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 6 de março 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: 1002372-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS (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. 1002372-76.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FABIO OLIVEIRA 

DOS SANTOS 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 6 de março 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: 1002397-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GUEDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002397-89.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDUARDO 

GUEDES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES 

DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 16:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 6 de março 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: 1002400-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON DOS SANTOS FONSECA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002400-44.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADENILSON DOS 

SANTOS FONSECA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANEGLADY PERES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 16:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 6 de março 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: 1002401-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCA PERIN 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. 1002401-29.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DEBORA 

FRANCA PERIN 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 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 16:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 6 de março 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: 1002402-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI FERREIRA JOAQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002402-14.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSIELI 

FERREIRA JOAQUIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 6 de março 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: 1002403-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCA PERIN 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. 1002403-96.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DEBORA 

FRANCA PERIN 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 17:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 6 de março 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: 1002404-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY BARBOSA CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002404-81.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDINEY 

BARBOSA CALDAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 6 de março 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: 1002405-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY BARBOSA CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002405-66.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDINEY 

BARBOSA CALDAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 17/04/2020 Hora: 17:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 6 de março 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: 1002407-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDION CHARLES ESTUMANO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002407-36.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDION CHARLES 

ESTUMANO FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 22/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 6 de março 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: 1002409-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON OUVERNE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002409-06.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANDERSON 

OUVERNE GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 22/04/2020 Hora: 08:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 6 de março 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: 1002412-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZIMAR ALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002412-58.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE POLO PASSIVO: DEUZIMAR 

ALVES SANTOS 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: 22/04/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 
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COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 6 de março 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: 1001358-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE CUNHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001358-57.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 13:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. CLEIDE CUNHA DE OLIVEIRA 

CPF: 352.923.001-44, LUIZ PINHEIRO CPF: 093.543.950-15 Endereço do 

promovente: Nome: CLEIDE CUNHA DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

ALEMANHA, 131, - ATÉ 269/270, LOTEAMENTO MENINO JESUS I, SINOP - 

MT - CEP: 78559-085 Endereço do promovido: Nome: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Endereço: RUA CANADÁ, 

387, JARDIM AMÉRICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01436-000 Sinop, 

Sexta-feira, 06 de Março 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: 1001366-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBA MORGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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.: 1001366-34.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 13:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. PAULO ALBA MORGADO 

CPF: 559.270.761-49, LEANDRO JOSE DOS SANTOS CPF: 

047.699.741-08, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ CPF: 041.585.521-76, 

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO CPF: 

049.155.321-86 Endereço do promovente: Nome: PAULO ALBA 

MORGADO Endereço: RUA DAS SERINGUEIRAS, 2425, - DE 2207/2208 A 

2452/2453, JARDIM MARINGÁ, SINOP - MT - CEP: 78556-238 Endereço do 

promovido: Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: AVENIDA MARCOS 

PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, 939, 9 andar, Edifício Jatobá, 

TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-040 Sinop, Sexta-feira, 06 de 

Março 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: 8010655-42.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MODESTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S/A (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-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.: 8010655-42.2015.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 13:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. IRINEU MODESTO DO 

NASCIMENTO CPF: 470.332.662-00, DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA 

CPF: 450.541.181-87 Endereço do promovente: Nome: IRINEU MODESTO 

DO NASCIMENTO Endereço: Rua RUA DAS ROSAS, 164, CASA, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-045 Endereço do promovido: Nome: DECOLAR. 

COM LTDA. Endereço: Rua DR. TIMÓTEO PENTEADO, 1578, - ATÉ 

2379/2380, VILA HULDA, GUARULHOS - SP - CEP: 07094-000 Nome: 

UNIDAS S/A Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, S/N, - DE 

6320/6321 AO FIM, PORTO VELHO - RO - CEP: 76803-250 Sinop, 

Sexta-feira, 06 de Março 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: 8010655-42.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MODESTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S/A (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-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.: 8010655-42.2015.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 13:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. IRINEU MODESTO DO 

NASCIMENTO CPF: 470.332.662-00, DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA 

CPF: 450.541.181-87 Endereço do promovente: Nome: IRINEU MODESTO 

DO NASCIMENTO Endereço: Rua RUA DAS ROSAS, 164, CASA, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-045 Endereço do promovido: Nome: DECOLAR. 

COM LTDA. Endereço: Rua DR. TIMÓTEO PENTEADO, 1578, - ATÉ 

2379/2380, VILA HULDA, GUARULHOS - SP - CEP: 07094-000 Nome: 

UNIDAS S/A Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, S/N, - DE 

6320/6321 AO FIM, PORTO VELHO - RO - CEP: 76803-250 Sinop, 

Sexta-feira, 06 de Março 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: 1005366-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005366-14.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012177-24.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1012177-24.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) requerida(s) da presente demanda 

para proceda a complementação da juntada de id 29515622, no prazo de 

05 (cinco) dias, vez que apenas uma guia de pagamento foi anexada aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERRERO JOIAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY FARIAS PEREIRA (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.: 8010429-03.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 14:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. FERRERO JOIAS EIRELI - EPP 

CPF: 00.131.630/0001-03, ANDREYA MONTI OSORIO CPF: 738.711.416-15 

Endereço do promovente: Nome: FERRERO JOIAS EIRELI - EPP Endereço: 

Avenida GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 774, - DE 547 A 1015 - LADO 

ÍMPAR, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-228 SIDNEY FARIAS PEREIRA 

CPF: 366.051.071-87 Endereço do promovido: Nome: SIDNEY FARIAS 

PEREIRA Endereço: Rua PAULO PAN, FINAL DA RUA, CASA BRANCA DE 

MADEIRA, S/N, LADO 1245, FRENTE 1246, BOA ESPERANÇA, SINOP - MT 

- CEP: 78553-865 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001150-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SUELI ANDRADE MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISADORA BUCHALLA TIEGHI OAB - SP360251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001150-73.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 14:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. PAULA SUELI ANDRADE 

MOREIRA CPF: 135.215.468-45, ISADORA BUCHALLA TIEGHI CPF: 

382.932.638-65 Endereço do promovente: Nome: PAULA SUELI ANDRADE 

MOREIRA Endereço: RUA DOS GERÂNIOS, - DE 683/684 AO FIM, JARDIM 

CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-672 Endereço do promovido: Nome: 

AZUL LINHAS AEREAS Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE 

ULHÔA RODRIGUES, 939, Andar 9, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 

06460-040 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 1002417-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BURTET CERUTTI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002417-80.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE POLO PASSIVO: SILVIO BURTET 

CERUTTI 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: 22/04/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 6 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001241-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES 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.: 1001241-66.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 15:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ORLANDO CESAR JULIO CPF: 

045.080.818-19, ORLANDO CESAR JULIO CPF: 045.080.818-19 Endereço 

do promovente: Nome: ORLANDO CESAR JULIO Endereço: RUA DAS 

NOGUEIRAS, 519, - DE 425/426 A 882/883, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-226 Endereço do promovido: Nome: CONCESSIONARIA 

AUTO RAPOSO TAVARES S.A. Endereço: AVENIDA ISSA MARAR, 2-200, 

SAMAMBAIA PARQUE RESIDENCIAL, BAURU - SP - CEP: 17018-002 

Sinop, Sexta-feira, 06 de Março de 2020. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001319-60.2020.8.11.0015

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

LETICIA TERESINHA BATISTELLA NEVES OAB - 821.298.431-15 

(REPRESENTANTE)

BATISTELLA & BATISTELLA NEVES LTDA - ME OAB - 16.506.922/0001-05 

(REPRESENTANTE)

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA HELENA SOARES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001319-60.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 15:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. BATISTELLA & BATISTELLA 

NEVES LTDA - ME CPF: 16.506.922/0001-05, AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES CPF: 001.395.841-02, LETICIA TERESINHA BATISTELLA 

NEVES CPF: 821.298.431-15 Endereço do promovente: Nome: 

BATISTELLA & BATISTELLA NEVES LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 528, - ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-260 Nome: LETICIA TERESINHA 

BATISTELLA NEVES Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 

528, - ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 
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78550-260 Endereço do promovido: Nome: ANTONIA HELENA SOARES 

OLIVEIRA Endereço: Inexistente, lote 30A, Chácara São Cristóvão II, 

Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 

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: 1002418-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CASSIO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002418-65.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNO CASSIO 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 22/04/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001323-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA TERESINHA BATISTELLA NEVES (REQUERENTE)

BATISTELLA & BATISTELLA NEVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA SIMONETTO ESPANHOL (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.: 1001323-97.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 15:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. BATISTELLA & BATISTELLA 

NEVES LTDA - ME CPF: 16.506.922/0001-05, AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES CPF: 001.395.841-02, LETICIA TERESINHA BATISTELLA 

NEVES CPF: 821.298.431-15 Endereço do promovente: Nome: 

BATISTELLA & BATISTELLA NEVES LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 528, - ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-260 Nome: LETICIA TERESINHA 

BATISTELLA NEVES Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 

528, - ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-260 Endereço do promovido: Nome: BRUNA SIMONETTO 

ESPANHOL Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 1002997-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1002997-47.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) requerida(s) da presente demanda 

para proceder a complementação da juntada de id 29487912, no prazo de 

05 (cinco) dias, vez que somente constou apenas um boleto na mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002419-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CASSIO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002419-50.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNO CASSIO 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 22/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001327-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA TERESINHA BATISTELLA NEVES (REQUERENTE)

BATISTELLA & BATISTELLA NEVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR BOTELHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001327-37.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 15:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. BATISTELLA & BATISTELLA 

NEVES LTDA - ME CPF: 16.506.922/0001-05, AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES CPF: 001.395.841-02, LETICIA TERESINHA BATISTELLA 

NEVES CPF: 821.298.431-15 Endereço do promovente: Nome: 

BATISTELLA & BATISTELLA NEVES LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 528, - ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-260 Nome: LETICIA TERESINHA 

BATISTELLA NEVES Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 

528, - ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-260 Endereço do promovido: Nome: CLAUDEMIR BOTELHO DOS 

SANTOS Endereço: Jardim das Nações II, 622, Rua das Gaivotas, 

Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 

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: 1002420-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RODRIGUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002420-35.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FRANCIELE 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 
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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: 22/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 6 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001330-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA TERESINHA BATISTELLA NEVES (REQUERENTE)

BATISTELLA & BATISTELLA NEVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANY DE OLIVEIRA BEZERRA (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.: 1001330-89.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 16:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. BATISTELLA & BATISTELLA 

NEVES LTDA - ME CPF: 16.506.922/0001-05, AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES CPF: 001.395.841-02, LETICIA TERESINHA BATISTELLA 

NEVES CPF: 821.298.431-15 Endereço do promovente: Nome: 

BATISTELLA & BATISTELLA NEVES LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 528, - ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-260 Nome: LETICIA TERESINHA 

BATISTELLA NEVES Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 

528, - ATÉ 548 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-260 Endereço do promovido: Nome: LEILIANY DE OLIVEIRA 

BEZERRA Endereço: Rua Padre Antônio, 1266, Inexistente, Inexistente, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março de 2020. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001371-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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.: 1001371-56.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 16:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ALMIR ARANTES CPF: 

484.339.349-53, DAYANE CIBELLE VARGAS CPF: 048.628.761-02, 

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS CPF: 329.170.188-79 Endereço do 

promovente: Nome: ALMIR ARANTES Endereço: RUA DOS LÍRIOS, - DE 

1046/1047 A 99998/99999, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78550-356 Endereço do promovido: Nome: AZUL LINHAS AEREAS 

Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, 939, 

Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá -9, TAMBORÉ, BARUERI - SP - 

CEP: 06460-040 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 1013938-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS CUNHA (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.: 1013938-56.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCHEM & SCHNEIDER JUCHEM LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001389-77.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 17:30, 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: JUCHEM & SCHNEIDER 

JUCHEM LTDA - ME Endereço: AVENIDA DAS ITAÚBAS, 2223, - DE 2063 

A 2467 - LADO ÍMPAR, JARDIM PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-100 

Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 1015464-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1015464-58.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 27/03/2020 17:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. DANIELA CRISTINA TORRES 

CPF: 038.558.551-96, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO 

NASCIMENTO CPF: 049.155.321-86 Endereço do promovente: Nome: 

DANIELA CRISTINA TORRES Endereço: RUA DOS CAMBARÁS, 388, - DE 

812/813 A 1031/1032, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-241 Endereço do promovido: Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, andares 3 ao 6, CHÁCARA SANTO 

ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 Sinop, 

Sexta-feira, 06 de Março 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: 1001390-62.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE GOMES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1001390-62.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 30/03/2020 08:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ROSIANE GOMES CAMPOS 

CPF: 034.266.951-62, VIVIANNE FRAUZINO MACHADO CPF: 

021.123.511-33 Endereço do promovente: Nome: ROSIANE GOMES 

CAMPOS Endereço: RUA 18, 1579, Inexistente, JARDIM SAO PAULO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 Endereço do promovido: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 1003135-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON PIRES (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.: 1003135-14.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANDREA TEIXEIRA DE ALMEIDA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001391-47.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 30/03/2020 08:45, 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 FLAVIA ANDREA TEIXEIRA DE ALMEIDA SILVA CPF: 

049.632.261-38 Endereço do promovido: Nome: FLAVIA ANDREA 

TEIXEIRA DE ALMEIDA SILVA Endereço: RUA ANTONIO PORTO, s/n, 

Quadra 14 lote 12, JARDIM NOVO HORIZONTE, SINOP - MT - CEP: 

78553-450 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 1011854-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELEDIR GONCALVES RODRIGUES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011854-82.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SELEDIR GONCALVES 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ressai 

dos autos que a parte promovente postula pela extinção e arquivamento 

do feito, conforme petitório agregado no Id. 28115218. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte 

autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

independe de anuência do requerido. É a dicção do enunciado 90 do 

FONAJE e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. A desistência da ação demanda homologação 

judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, 

parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – 

MT, 02 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARUFI OAB - MT18462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENTINO PETRI (ESPÓLIO)

MARIO AUGUSTO PETRI (INVENTARIANTE)

 

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.: 1001397-54.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 30/03/2020 10:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. NELSON SCHNEIDER CPF: 

604.497.211-91, JOAO PAULO BARUFI CPF: 165.454.928-29 Endereço do 

promovente: Nome: NELSON SCHNEIDER Endereço: AVENIDA DAS 

GAIVOTAS, 888, W, BURITIS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

MARIO AUGUSTO PETRI CPF: 488.560.701-97, JOSE LOURENTINO PETRI 

CPF: 125.298.429-49 Endereço do promovido: Nome: MARIO AUGUSTO 

PETRI Endereço: AVENIDA ITORORÓ, CHÁCARA 80/B, 80/B, BAIRRO DAS 

CHÁCARAS, SANTA CARMEM - MT - CEP: 78545-000 Nome: JOSE 

LOURENTINO PETRI Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS, 1164, Inexistente, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 1008523-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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EDINALDO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1008523-92.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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.: 1001451-20.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 30/03/2020 14:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. FRANCIELE SILVA SOUZA 

CPF: 706.548.511-07, EVALDO LUCIO DA SILVA CPF: 488.898.731-91 

Endereço do promovente: Nome: FRANCIELE SILVA SOUZA Endereço: 

AVENIDA DOS JACARANDÁS, 1294, AP 02, JARDIM JACARANDÁS, 

SINOP - MT - CEP: 78557-667 Endereço do promovido: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 1001452-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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.: 1001452-05.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 30/03/2020 15:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. FRANCIELE SILVA SOUZA 

CPF: 706.548.511-07, EVALDO LUCIO DA SILVA CPF: 488.898.731-91 

Endereço do promovente: Nome: FRANCIELE SILVA SOUZA Endereço: 

AVENIDA DOS JACARANDÁS, 1294, AP 02, JARDIM JACARANDÁS, 

SINOP - MT - CEP: 78557-667 Endereço do promovido: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 1001460-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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.: 1001460-79.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 30/03/2020 15:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. JOSE ANDRE SILVA SANTOS 

CPF: 049.078.741-03, EVALDO LUCIO DA SILVA CPF: 488.898.731-91 

Endereço do promovente: Nome: JOSE ANDRE SILVA SANTOS Endereço: 

RUA CARLOS EDUARDO, S/N, QUADRA 19 LOTE 03, JARDIM SÃO 

PAULO, SINOP - MT - CEP: 78553-558 Endereço do promovido: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 1000760-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA CARDOSO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO OAB - MT15252/B-B (ADVOGADO(A))

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.: 1000760-45.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 29959451.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA SERRAGLIO ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (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.: 1001461-64.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 30/03/2020 15:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. IZABELA SERRAGLIO ANDRE 

CPF: 039.346.461-07, DANIEL WINTER CPF: 718.292.881-72 Endereço do 

promovente: Nome: IZABELA SERRAGLIO ANDRE Endereço: AVENIDA 

DOS INGÁS, 2932, Residencial Portal da Catedral, Bloco 02, Apto 13, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-124 Endereço do 

promovido: Nome: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA MAGDA DE CÁSSIA PISSINATTI, 69, - ATÉ 301 - LADO ÍMPAR, 

RESIDENCIAL FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 78555-392 Sinop, 

Sexta-feira, 06 de Março 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
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Processo Número: 1001461-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA SERRAGLIO ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (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.: 1001461-64.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 30/03/2020 15:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. IZABELA SERRAGLIO ANDRE 

CPF: 039.346.461-07, DANIEL WINTER CPF: 718.292.881-72 Endereço do 

promovente: Nome: IZABELA SERRAGLIO ANDRE Endereço: AVENIDA 

DOS INGÁS, 2932, Residencial Portal da Catedral, Bloco 02, Apto 13, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-124 Endereço do 

promovido: Nome: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA MAGDA DE CÁSSIA PISSINATTI, 69, - ATÉ 301 - LADO ÍMPAR, 

RESIDENCIAL FLORENÇA, SINOP - MT - CEP: 78555-392 Sinop, 

Sexta-feira, 06 de Março 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: 1001474-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ROGERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANO MIRANDA FONSECA 03024310126 (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.: 1001474-63.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 30/03/2020 16:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. CLODOALDO ROGERIO DE 

OLIVEIRA CPF: 756.311.489-00, TATIELE ALBRING CPF: 025.250.521-29, 

DANILO BANDELOW DE LIMA CPF: 871.114.389-49 Endereço do 

promovente: Nome: CLODOALDO ROGERIO DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

DOS MARFINS, 552, - DE 424/425 A 775/776, JARDIM DAS PALMEIRAS, 

SINOP - MT - CEP: 78552-021 Endereço do promovido: Nome: GILVANO 

MIRANDA FONSECA 03024310126 Endereço: RUA 1, 454-A, - DE 750/751 

A 799/800, RESIDENCIAL MONTREAL PARK, SINOP - MT - CEP: 78558-141 

Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 8011194-08.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TEIXEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/04/2017 15:15. Quarta-feira, 12 de Abril de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011194-08.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TEIXEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 26/04/2017 15:15. Quarta-feira, 12 de Abril de 2017.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001164-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011194-08.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TEIXEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-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.: 8011194-08.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para tomar ciência da expedição da certidão de id 29968238.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MACHADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002420-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DENISE MACHADO DOS 

SANTOS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Ressai dos autos 

que a parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito, 

conforme petitório agregado no Id. 28836398. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 
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assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, HOMOLOGO 

a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto 

o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, 02 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000684-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA PEREIRA CHAVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

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.: 1000684-79.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 17/04/2020 08:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. JOSELIA PEREIRA CHAVES 

SOARES CPF: 053.288.913-41, FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI CPF: 

593.565.880-15 Endereço do promovente: Nome: JOSELIA PEREIRA 

CHAVES SOARES Endereço: AVENIDA UNIÃO DO NORTE, - ATÉ 479 - 

LADO ÍMPAR, RESIDENCIAL DAURY RIVA, SINOP - MT - CEP: 78554-014 

Endereço do promovido: Nome: UNIC EDUCACIONAL LTDA Endereço: 

AVENIDA ALEXANDRE FERRONATO, - DE 991 AO FIM - LADO ÍMPAR, 

SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-287 Sinop, Sexta-feira, 06 

de Março 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: 1001479-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R.A. MECANICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PAVOSKI 38335751900 (REQUERIDO)

VALDIR PAVOSKI (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.: 1001479-85.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 30/03/2020 17:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. R.A. MECANICA LTDA - ME 

CPF: 08.788.274/0001-07, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO CPF: 

022.423.509-51 Endereço do promovente: Nome: R.A. MECANICA LTDA - 

ME Endereço: RUA VALDIR DOERNER, 1682, - DE 1247/1248 A 1838/1839, 

SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-141 VALDIR PAVOSKI CPF: 

383.357.519-00 Endereço do promovido: Nome: VALDIR PAVOSKI 

38335751900 Endereço: RUA DOS EUCALIPITOS, 466N, JARDIM II, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: VALDIR PAVOSKI Endereço: RUA 

DOS EUCALIPITOS, 466N, JARDIM II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 1001526-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MARTINS ALVAREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE MARTINS ALVAREZ OAB - MT27303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO DIAS CAVALHEIRO (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.: 1001526-59.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 31/03/2020 08:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. MARCILENE MARTINS 

ALVAREZ CPF: 024.968.481-02, MARCILENE MARTINS ALVAREZ CPF: 

024.968.481-02 Endereço do promovente: Nome: MARCILENE MARTINS 

ALVAREZ Endereço: DA SAUDE, 608, APT 02, CENTRO, ITAÚBA - MT - 

CEP: 78510-000 ALECIO DIAS CAVALHEIRO CPF: 532.040.851-04 

Endereço do promovido: Nome: ALECIO DIAS CAVALHEIRO Endereço: 

RUA DAS MACIEIRAS, 374, casa amarela, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-074 Sinop, Sexta-feira, 06 de Março 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: 1010367-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1010367-14.2018.8.11.0015 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: 1002440-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DE LOURDES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1002440-26.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:NELI DE 

LOURDES RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TERESINHA 

APARECIDA BRAGA MENEZES POLO PASSIVO: IVANIR DOS SANTOS 

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: 22/04/2020 Hora: 14:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 6 de março 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: 1002441-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)
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CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002441-11.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WAGNER DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA VILCHES LEMES 

POLO PASSIVO: IVANILDO R VIEIRA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 22/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 6 de março 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: 1008032-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA IENNY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1008032-85.2019.8.11.0015 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002522-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE BERBEL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(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.: 1002522-96.2016.8.11.0015 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): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 364290 Nr: 13050-07.2019.811.0015

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENIRA DA SILVA BARBOSA, LEONEL 

LOPES DE ALMEIDA E IRMÃO LTDA, COMERCIO DE MADEIRAS TRÊS 

FRONTEIRAS EIRELI-ME, JOSE AFONSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de p. 97.

Sendo assim, tendo em vista o transcurso do prazo solicitado pelo autor 

do fato, intime-se o sócio administrador da empresa Comércio de Madeiras 

Três Fronteiras EIRELI para que comprove nos autos o cumprimento de 

transação penal proposta às p.05/07, no prazo de 10 (dez) dias.

Ademais, expeçam-se cartas precatórias para as Comarca de Cláudia/MT 

e Tomazina/MT para o oferecimento da proposta de transação penal aos 

autores dos fatos Alcenira da Silva Barboza ME e Leonel Lopes de 

Almeida e Irmão Ltda, em forma e valor a critério do órgão de execução do 

Ministério Público atuante perante os respectivos Juizados Especiais 

Criminais.

 Com o retorno das missivas devidamente cumpridas, abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação.

 Após, vistas ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88274 Nr: 5762-28.2007.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE APARECIDA MACETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para tomar ciência da devolução da 

carta precatória de fls. 89/91, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112236 Nr: 4546-61.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELTON DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGITAL CELULAR LTDA - ME, AIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061, IVONETE GIACHINI - OAB:22.555-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para manifestar-se sobre a 

devolução da carta precatória de fls. 145/163, requerendo o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005678-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARDEMAR BERGAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005678-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO ARDEMAR 

BERGAMINI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Recebo a inicial 

com inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 

320 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo 

Civil, dispenso a 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 a parte 

requerida para responder em até 30 dias, conforme enunciado 

retromencionado. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 
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presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344 do CPC). Advirta-se expressamente a parte requerida de que 

deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. 

Aportada contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar 

sentença”. Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta 

de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011257-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

LABORCLIN ANALISES CLINICAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011257-84.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CAMILA SILVA MENDES 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 

LABORCLIN ANALISES CLINICAS LTDA Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente para manifestar-se em 05 dias, a respeito do cumprimento 

integral da obrigação pela parte executada, conforme comprovante de 

pagamento juntado aos autos no Id. 28492867. Cientificada desde logo a 

parte exequente que sua inércia será interpretada como aceitação tácita 

do valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Oportunamente, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

26 de fevereiro de 2020 Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002647-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARDENIA COSTA LIMA (TESTEMUNHA)

JOSILENE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002647-30.2017.8.11.0015. REQUERENTE: TIAGO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: JOSILENE MORAES TESTEMUNHA: GARDENIA COSTA LIMA 

Vistos etc. Tendo em vista a carta precatória expedida no Id. 27813196, 

determino que seja diligenciado pela secretaria do juízo para que junte aos 

autos informações a respeito de seu cumprimento. Caso ainda não tenha 

retornado, oficie-se ao juízo deprecado do Juizado Especial Cível de 

Salvador – BA, solicitando gentilmente informações a respeito do efetivo 

cumprimento da carta precatória expedida no Id. 27813196, para o regular 

prosseguimento do feito. Após, conclusos. Intime-se Cumpra-se. Sinop – 

MT, (data registrada pelo sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008993-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008993-94.2017.8.11.0015. REQUERIDO: CLARO S.A. REQUERENTE: 

RITA DE CASSIA FIGUEIREDO BRANDAO Vistos etc. Postulou o 

promovente pelo arquivamento do feito, conforme petição de Id. 29067563, 

no entanto, cabe ressaltar que o arquivamento do feito, sem a baixa 

definitiva dos autos, resultaria na suspensão do processo, o que contraria 

os princípios regentes da Lei n.º 9.099/1995. Desse modo, intime -se a 

parte promovente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo. Intime-se Cumpra-se. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011118-18.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011118-18.2014.8.11.0015. REQUERENTE: EVA APARECIDA DE MORAIS 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos 

etc. Petição de Id. 26150247 postulando pela fixação de URH para que 

posteriormente seja expedida a respectiva certidão já deferida na r. 

decisão de Id. 25894913. No entanto, em análise aos autos não foi 

localizado o termo de nomeação do nobre advogado Dr. Jonas Edu Gruen, 

apesar de mencionar no Id. 12705131 que a nomeação se encontrava em 

anexo com a referida petição, nada foi juntado. Desse modo, intime-se o 

nobre advogado para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos termo de 

nomeação, sob pena de revogação da decisão de Id. 25894913. Intime-se 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008912-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS EHRET GARCIA OAB - MT16394-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008912-77.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE VALTER DE SOUZA 

REQUERIDO: GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A Vistos etc. Conforme já 

deferido na sentença de Id. 26879114, expeça-se certidão de crédito em 

favor da parte exequente. Após decorrido o prazo recursal, ao arquivo 

com as baixas e anotações devidas. Intime-se Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010802-68.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI LEITE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010802-68.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA ROSELI LEITE 

EXECUTADO: BANCO PAN Vistos etc. Petição de Id. 26150261 pugnando 

pela fixação de URH do douto causídico que fora nomeado para defender 

os interesses da parte autora. Fixo em 1/2 URH os honorários. No mais, 

expeça-se a respectiva certidão, conforme já determinado na decisão de 

Id. 25894938. Nada mais sendo requerido pelas partes e de tudo 

certificado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas e anotações 

estilares. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012808-48.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZEZITA ALMEIDA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPOBEMESTAR COMERCIO DE COLCHOARIA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012808-48.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ZEZITA ALMEIDA DE BARROS 

REQUERIDO: NIPOBEMESTAR COMERCIO DE COLCHOARIA EIRELI Vistos 

etc. Petição de Id. 26149832 pugnando pela fixação de URH do douto 

causídico que fora nomeado para defender os interesses da parte autora. 

Fixo em 1/2 URH os honorários. No mais, expeça-se a respectiva certidão, 

conforme já determinado na decisão de Id. 25895547. Nada mais sendo 

requerido pelas partes e de tudo certificado, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas e anotações estilares. Intime-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012240-32.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO MARTINI VICOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI HERBERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012240-32.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ENIVALDO MARTINI VICOSA 

EXECUTADO: DARCI HERBERT Vistos etc. Petição de Id. 26150275 

pugnando pela fixação de URH do douto causídico que fora nomeado para 

defender os interesses da parte autora. Fixo em 1/2 URH os honorários. 

No mais, expeça-se a respectiva certidão, conforme já determinado na 

decisão de Id. 25895227. Nada mais sendo requerido pelas partes e de 

tudo certificado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas e 

anotações estilares. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013468-42.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DOS SANTOS NEVES (EXEQUENTE)

FERNANDO BESERRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (EXECUTADO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013468-42.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: FERNANDO BESERRA DA 

SILVA, CLARICE DOS SANTOS NEVES EXECUTADO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA, ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. Vistos 

etc. Petição da advogada dativa nomeada para defender os interesses da 

parte promovente no presente feito postulando pela fixação de honorários 

advocatícios e pela expedição da competente certidão de URH. Desse 

modo, fixo em 01 e 1/2 URH os honorários da nobre advogada nomeada, 

por conseguinte, expeça-se a competente certidão para fins de 

recebimento dos valores arbitrados. Nada mais sendo requerido pelas 

partes e de tudo certificado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações estilares. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011211-44.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE BERNARDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DIAS MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011211-44.2015.8.11.0015. REQUERENTE: NEIDE BERNARDINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: GERALDO DIAS MUNIZ Vistos etc. Petição de Id. 

26150272 pugnando pela fixação de URH do douto causídico que fora 

nomeado para defender os interesses da parte autora. Fixo em 1/2 URH 

os honorários. No mais, expeça-se a respectiva certidão, conforme já 

determinado na decisão de Id. 25895209. Nada mais sendo requerido 

pelas partes e de tudo certificado, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas e anotações estilares. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015438-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA ROCHA QUALTER LINKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (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: 

1015438-60.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELIANE DA ROCHA QUALTER 

LINKOSKI REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos 

etc. Recebo a inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, 

do Código de Processo Civil, dispenso a 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 
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promovido. Cite-se a parte promovida para contestar em até 30 dias, 

conforme enunciado retromencionado. Consigne-se que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Advirta-se expressamente a 

parte promovida de que deverá fornecer ao Juizado a documentação de 

que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da 

Lei n.º 12.153/2009. Aportada contestação, remetam-se os autos a tarefa 

específica “minutar sentença”. Serve a presente como mandado, carta 

precatória, ofício, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 18 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000483-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE BEAL CALEFFI DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (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: 

1000483-87.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JOSEANE BEAL CALEFFI DE 

ABREU REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. 

Recebo a inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, 

do Código de Processo Civil, dispenso a 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 a parte promovida para contestar em até 30 dias, 

conforme enunciado retromencionado. Consigne-se que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Advirta-se expressamente a 

parte promovida de que deverá fornecer ao Juizado a documentação de 

que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da 

Lei n.º 12.153/2009. Aportada contestação, remetam-se os autos a tarefa 

específica “minutar sentença”. Serve a presente como mandado, carta 

precatória, ofício, carta de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 19 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000089-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DAPONT OAB - MT26980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000089-80.2020.8.11.0015. REQUERENTE: EWERTON VOLPATO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Recebo a inicial com 

inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 320 

do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso a 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 a parte promovida para 

contestar em até 30 dias, conforme enunciado retromencionado. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). 

Advirta-se expressamente a parte promovida de que deverá fornecer ao 

Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. Aportada 

contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar sentença”. 

Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta de 

intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de janeiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015563-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO FRYDRISZEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015563-28.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GILMAR ANTONIO 

FRYDRISZEWSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Recebo a 

inicial com inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 

319 e 320 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, dispenso a 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 a 

parte promovida para contestar em até 30 dias, conforme enunciado 

retromencionado. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344 do CPC). Advirta-se expressamente a parte promovida de que 

deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei n.º 12.153/2009. 

Aportada contestação, remetam-se os autos a tarefa específica “minutar 

sentença”. Serve a presente como mandado, carta precatória, ofício, carta 

de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de janeiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000987-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSENIR BARBOSA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000987-93.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: GILSENILDO ALVES DOS 

SANTOS EXECUTADO: DEUSENIR BARBOSA DE ARAUJO Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 
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pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001164-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001164-96.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS Vistos etc. A parte exequente pugnou pela citação da parte 

executada por meio de telefone no número informado na petição de Id. 

26080823, e subsidiariamente, pela citação via carta “A.R.”. Indefiro o 

pedido de citação por telefone, isso porque não consta nos autos prova 

cabal de que o número indicado pela parte promovente é, de fato, da parte 

executada, sendo incabível citação via telefone nesses casos, não 

podendo a ligação substituir o ato formal da citação. À vista disso, 

determino a citação e intimação da parte executada no endereço acostado 

no Id. 26080823, via postal “A.R”, nos termos da decisão proferida no Id. 

3315957. Restando negativa a diligência, intime-se o exequente para 

manifestar-se, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000185-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR FERREIRA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DOS SANTOS ESPOSITO FIORAVANTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000185-95.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ROSEMIR FERREIRA DE 

MORAES EXECUTADO: PRISCILA DOS SANTOS ESPOSITO FIORAVANTI 

Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa 

contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do 

CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato 

citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 
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transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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MARCOS ANDRE RODRIGUES OAB - PR67144 (ADVOGADO(A))
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LOURDES MARIQUINHAS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000040-39.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: SIMONE BANDEIRA 

FERNANDES EXECUTADO: LOURDES MARIQUINHAS SILVA Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor 

solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a 

parte executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A 

citação deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e 

subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, 

incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 

247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas indicados bens à 

penhora, expeça-se mandado de avaliação, pronunciando-se as partes 

em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a parte devedora 

permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à penhora, indique a 

parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção 

que também ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta 

não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte 

no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, 

respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o limite do 

crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, determino seja 

transferida imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora 

pelos extratos respectivos e registros na referida conta, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual 

veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem 

de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 
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872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000075-96.2020.8.11.0015
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PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000075-96.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: PAULO FIDELIS MIRANDA 

GOMES EXECUTADO: DANILO ELIAS Vistos etc. Ação de execução de 

título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma do 

art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para 

pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 

parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 
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necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido após a 

garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 

1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do FONAJE, este do seguinte 

jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001041-59.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: PRISCILA ALVES SILVEIRA 

EXECUTADO: DAIANE DE SOUZA ROCHA Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser 

intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, 

por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015406-55.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MOACIR FELIPE CAVALCANTE 

EXECUTADO: EDSON HILARIS DAMACENO Vistos etc. Ação de execução 

de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. Na forma 

do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada 

para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação, neste caso, 

deverá ser intentada inicialmente via mandado, por oficial de justiça, de 

forma excepcional, tendo em vista a impossibilidade de citação via A.R. 
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por se tratar de zona rural. Inteligência do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 

9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 

prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003365-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALEX SANDRO KLEGIN 

REQUERIDO: MAURO JUNIOR DA SILVA Vistos etc. Decisão de Id. 

26358858, desconstituindo a sentença de Id. 21043717, e determinando a 

retroação do processo ao seu status inaugural ante a nulidade de revelia 

decretada por citação realizada por meio de telefone. Diante disso, a parte 

promovente no Id. 28638913, visando o prosseguimento do feito, informou 

o endereço da parte promovida pugnando pela citação dela por meio de 

oficial de justiça. À vista disso, expeça-se mandado de citação/intimação 

que deve ser cumprido por meio de oficial de justiça, no endereço 

declinado na petição de Id. 28638913. Para tanto, designe-se nova data 

para audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e 

intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada. Restando negativa a diligência, façam os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada pelo sistema) Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito
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ALEANDRO MORAIS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001005-17.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ELIAS BATISTA JORGE 

EXECUTADO: ALEANDRO MORAIS FERREIRA Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente. 

Na forma do art. 53 da LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte 

executada para pagar em 03 dias, a contar do ato citatório. A citação 

deverá ser intentada inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via 

mandado, por oficial de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei 

n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o 
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prazo sem pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se 

mandado de avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme 

adiante assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando 

nem indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, 

devolvendo-se-lhe os documentos, se for o caso. Extinção que também 

ocorrerá se aquela não for encontrada para citação e esta não fornecer 

novo endereço em 05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 

4°, da LJE. Se a indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a 

ser realizada em nome da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora pelos extratos 

respectivos e registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Na hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via 

sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade de automóveis 

compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas às partes para se pronunciarem 

em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como formalização da 

penhora, seguindo-se a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação 

de forma direta, acaso encontrado o automotor; ou indireta, acaso não 

localizado e ainda interessar à parte credora, que neste caso deverá 

manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um 

e/ou outro, com manifestação das partes em 05 dias, conforme já 

concitado acima, sendo que credora deverá se pronunciar 

especificamente a respeito da adjudicação ou forma de alienação 

pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas outras 

espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação de bens porventura encontrados, no local em que se acharem 

(CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte credora na 

efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora e termo de 

avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, tanto quanto 

possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da 

quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os 

inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o depósito 

judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte credora 

(CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante 

termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 dias, 

seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos arts. 

872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, 

dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se casada 

for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 

841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens 

indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados pela 

parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à 

parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte 

credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO LOPES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000181-58.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: DIOGO RODRIGUES 

EXECUTADO: ELETRO LOPES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 

EIRELI Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente. Na forma do art. 53 da LJE e 829 e 

seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 03 dias, a 

contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada inicialmente via 

carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial de justiça, na 

forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), arts. 246, 

incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem pagamento, mas 

indicados bens à penhora, expeça-se mandado de avaliação, 

pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante assinalado. Se a 

parte devedora permanecer inerte, não pagando nem indicando bens à 

penhora, indique a parte credora bens à penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe os documentos, se 

for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela não for encontrada 

para citação e esta não fornecer novo endereço em 05 dias, a contar de 

sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a indicação de bens recair 

sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, 

proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte devedora até o 

limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima 

(hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora pelos extratos respectivos e registros na referida 

conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na hipótese de ser requerida 

penhora de eventual veículo via sistema RENAJUD, proceda-se a pesquisa 

on-line, com ordem de indisponibilidade de transferência. Indisponibilidade 

de automóveis compatível com o valor exigido. Acaso exitoso o bloqueio 

de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas às partes para 

se pronunciarem em 05 dias. Os extratos respectivos servirão como 

formalização da penhora, seguindo-se a avaliação do que for 

indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso encontrado o 

automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda interessar à parte 

credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 dias. Quer dinheiro, 

quer veículos, constritados um e/ou outro, com manifestação das partes 

em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo que credora deverá se 
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pronunciar especificamente a respeito da adjudicação ou forma de 

alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 877 do CPC. Indicadas 

outras espécies de bens, integrada a lide, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação de bens porventura encontrados, no local em que 

se acharem (CPC, arts. 845/846), com efetiva cooperação da parte 

credora na efetivação do seu direito, de tudo lavrando-se auto de penhora 

e termo de avaliação, a serem realizadas pelo senhor oficial de justiça, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Manter-se-á o 

depósito judicial de eventuais bens penhorados, em regra, com a parte 

credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), 

mediante termo, com as ressalvas da Lei, justificadamente. Da penhora e 

da avaliação deverão ser intimadas as partes a se pronunciarem em 05 

dias, seguindo-se a conclusão se houver divergência, nos termos dos 

arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de a penhora recair sobre bem 

imóvel, dela também deverá ser intimado o cônjuge da parte devedora, se 

casada for, cabendo a parte credora elucidar a respeito. Dicção a teor 

dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os 

bens indicados pela parte credora, salvo se outros forem logo indicados 

pela parte devedora, aceitos por aquela, demonstrando de plano esta que 

a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos 

à parte credora. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a 

parte credora, como forma de presunção absoluta contra terceiros, obter 

certidão para fins de averbação nos Registros correlato; como também 

averbar, mediante apresentação no Registro competente, de cópia do auto 

ou do termo da penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. 

Expressão dos arts. 828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de 

se dispensar a avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar 

a estimativa feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, 

dentre outros primados, à economia e celeridade processual, à razoável 

duração do processo, à cooperação das partes e à efetividade da 

prestação jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 

870, caput e parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a 

adjudicação, por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias 

sobre a alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou 

por corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por 

intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 

do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 

do CPC, eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse 

das partes, poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da 

garantia do juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – 

Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a 

designação de audiência de conciliação na execução fundada em título 

extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o 

oferecimento de embargos à execução, por petição e documentos (se 

forem agregados) necessariamente nos mesmos autos, somente será 

admitido após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, nos 

termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 117 do 

FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). O prazo para protocolar os embargos do devedor 

será de 15 dias e contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, 

que sirva a cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000957-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MAURO ABDALA TENUTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS LORENA DA SILVA BIALTA ULIANO (EXECUTADO)

MICHEL ROSSI ULIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000957-58.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: JOAO MAURO ABDALA 

TENUTA EXECUTADO: THAIS LORENA DA SILVA BIALTA ULIANO, MICHEL 

ROSSI ULIANO Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento da 

sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000521-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELA GOMES BEZERRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Em atenção ao princípio do 

contraditório, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 dias, 

manifeste-se acerca da petição aviada no Id. 28869627, requerendo ao 

final o que entender de direito, sob pena de preclusão. Após, concluso 

para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR BELILA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000077-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEONOR BELILA DE SOUZA 

REQUERIDO: DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009335-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL DA SILVA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009335-37.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MISAEL DA SILVA PADILHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. De proêmio, promova-se a 

alteração dos polos, tendo em vista a inversão dos polos na presente fase 

processual. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a 

teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença 

inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 
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parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010837-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VERZUTTI CAVALCANTE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR OTAVIANO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010837-79.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO VERZUTTI 

CAVALCANTE DA SILVA EXECUTADO: ODAIR OTAVIANO DA SILVA - ME 

Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor 

dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento 

de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se 

transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010836-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MENANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010836-09.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: M.P. DE OLIVEIRA SILVA 

SOLUCOES WEB - ME EXECUTADO: MARCELO MENANI Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 260 de 444



Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007973-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAUANE GOMES SUASSUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007973-97.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CAUANE GOMES SUASSUNA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008148-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA GONCALVES PIRES CARROCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMINIQUE DE ANDRADE LEONEL (REQUERIDO)

LUCAS DE ANDRADE LEONEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008148-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA ANGELICA 

GONCALVES PIRES CARROCINI REQUERIDO: ROMINIQUE DE ANDRADE 

LEONEL, LUCAS DE ANDRADE LEONEL Vistos etc. O cumprimento da 
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sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013033-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARCIO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013033-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDMARCIO LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012728-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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SABRINA LERNER SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT16888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S T B STUDENT TRAVEL BUREAU -VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

CUIABA INTERCAMBIO AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA FUSCHINI ALAGGIO OAB - SP391754 (ADVOGADO(A))

ARTHUR BRANT DE CARVALHO OAB - SP196755 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012728-50.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SABRINA LERNER SANTOS 

REQUERIDO: S T B STUDENT TRAVEL BUREAU -VIAGENS E TURISMO 

LTDA, CUIABA INTERCAMBIO AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME Vistos 

etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004904-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDIVALDO VIEIRA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004904-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PISO BOM CONCRETO 

USINADO LTDA - ME REQUERIDO: IDIVALDO VIEIRA GOMES Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 
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A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009761-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009761-20.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VALDINEI ALVES BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 02 de março de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011661-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN BEATRIZ SIGNORI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011661-67.2019.8.11.0015. INTERESSADO: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME REQUERIDO: SUELLEN BEATRIZ SIGNORI 

Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor 

dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento 

de sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se 

transitada em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse 

prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no 

aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino 

seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 
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este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 02 de março de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005048-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005048-02.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EVANDRO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013346-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013346-80.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SUELI SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Tendo em vista, que a parte 

executada cumpriu parcialmente a sentença, conforme consta no id. 

29602007, Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 02 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000686-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON FIGUEIREDO DE LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000686-88.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VALDEMILSON FIGUEIREDO 

DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O cumprimento da sentença 

far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do 

CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia 

pretendida, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 02 de março de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SCHARNOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001113-85.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FLAVIO SCHARNOWSKI 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 
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A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001600-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDRAS QUEIROZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001600-84.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDRAS QUEIROZ DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. De proêmio, 

promova-se a alteração dos polos, tendo em vista a inversão dos polos na 

presente fase processual. O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2019. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006973-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEIA MODESTO MENIGITE (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006973-62.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IRINEIA MODESTO MENIGITE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. O cumprimento da 

sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, 

ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao 

cumprimento de sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a 

respeito), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para cumprir em 15 dias a referida 

sentença, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida oportunamente ao 

montante neste cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 

2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a referida multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita esta desde logo também pelo 

senhor oficial de justiça. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas 

as partes. Na hipótese de a penhora recair sobre bem imóvel, dela também 

deverá ser intimado seu cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 

842, incidentes neste caso por força do art. 513, todos do CPC. Não 

sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora 

a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o 

adimplemento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 
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valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 02 de março de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009447-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAUNA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009447-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VITAL SERVICOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA - EPP REQUERIDO: BRAUNA COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA Vistos etc. De proêmio, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença de Id. 23820185. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias a quantia pretendida, a 

contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida oportunamente ao montante neste cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da 

penhora e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a 

penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu 

cônjuge, se casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso 

por força do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MARTINS 12596973200 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS LOPES MARTINS OAB - 125.969.732-00 

(REPRESENTANTE)

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001966-55.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE CARLOS LOPES 

MARTINS 12596973200 REPRESENTANTE: JOSE CARLOS LOPES 

MARTINS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por José Carlos Lopes 

Martins e José Carlos Lopes Martins 12596973200 em face de Itaú 

Unibanco S/A, todos 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: 
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“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 inexistência de débito 

com o banco promovido. A parte promovente aduziu sobre a existência de 

uma empresa aberta em seu nome na cidade de Contagem – Minas Gerais, 

denominada de Delivery Pães e Bolo, alegando ter sido vítima de terceiros 

de má-fé que clonaram o CNPJ e alteraram as características de sua 

empresa. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente 

ser contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova negativa. Elementos consistentes 

no processo a demonstrar que a parte autora pode ter sido protestada 

indevidamente. Há de se considerar, ainda, a probabilidade do direito 

alegado pela demandante quanto à inexistência de débitos com o banco 

promovido. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em 

apreço, precisamente em relação à continuidade dos protestos lançados 

em nome da parte autora, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. De mais a 

mais, suspensão dos efeitos do protesto, ao menos até o julgamento final 

da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo possível a sua 

reversão a qualquer momento caso constatada a improcedência dos 

pedidos. O que, por consectário, não se estende à parte promovente, 

considerando os conhecidos efeitos deletérios que a referida anotação 

causa aos negócios cotidianos. Outrossim, convém destacar a incidência 

do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 

300 do CPC, a fim de determinar à parte requerida que promova a 

suspensão dos efeitos dos 05 protestos realizados em nome da parte 

autora, no prazo de 10 dias, além de vedar o banco promovido em 

negativar os dados do promovente em decorrência dos débitos discutidos 

nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo. 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. Cite-se a parte 

requerida, intimando-a ainda a comparecer pessoalmente à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer pessoalmente, sob pena de extinção 

do feito por contumácia. Dicção, respectivamente, dos arts. 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei nº 9.099/1995. Serve a presente decisão como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012768-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ANTONIO TOMKIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ORTIZ (EXECUTADO)

R. ORTIZ - COMERCIO E REFRIGERACAO DE AUTOMOTORES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012768-20.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VALMOR ANTONIO TOMKIEL 

EXECUTADO: R. ORTIZ - COMERCIO E REFRIGERACAO DE 

AUTOMOTORES EIRELI - ME, RONALDO ORTIZ Vistos etc. Petição da parte 

exequente de Id. 28454837 pugnando pela expedição de mandado de 

penhora e avaliação dos veículos encontrados via sistema RENAJUD, 

conforme extrato de Id. 22042781, e de possíveis bens existentes 

pertencentes ao executado. Sendo assim, em atenção à gradação legal 

prevista no art. 835 do CPC, defiro o pleito. Desse modo, determino seja 

expedido mandado de constatação, penhora e avaliação, a ser cumprida 

por meio de oficial de justiça, no endereço indicado no Id. 28454837, 

descrevendo pormenorizadamente o que for encontrado, atentando-se 

para a ordem de impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC. Sobre a 

avaliação, digam as partes em 05 dias, devendo a parte credora 

posicionar-se a respeito da prevalente adjudicação, se lhe interessar, ou 

indicar sem demora a forma de alienação pretendida, concedendo a parte 

executada o prazo de 15 dias para apresentação de defesa. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que for indicada. Calha ressaltar que eventual 

conciliação, se for do interesse das partes, poderá ser marcada a 

qualquer tempo, independentemente da garantia do juízo, a teor do art. 53, 

§ 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. “ENUNCIADO 145 – A 

penhora não é requisito para a designação de audiência de conciliação na 

execução fundada em título extrajudicial”. (XXIX Encontro – Bonito/MS). 

Caso em que, infrutífera a diligência, intime-se o exequente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada pelo sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002792-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA FERREIRA DE ARAUJO (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)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002792-23.2016.8.11.0015. AUTOR(A): VERONICA FERREIRA DE 

ARAUJO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013228-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO EPIFANIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-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: 

1013228-07.2017.8.11.0015. AUTOR(A): FABIO EPIFANIO REU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão do feito 

com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão da 

existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da Fazenda 

Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. 

Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, consoante 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007035-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CORDEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007035-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: APARECIDA CORDEIRO DA 

CRUZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002794-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA PEREIRA (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002794-90.2016.8.11.0015. AUTOR(A): SANDRA REGINA PEREIRA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 
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coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005271-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DUARTE DE PAULO KURTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-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: 

1005271-52.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DUARTE DE PAULO 

KURTZ REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002558-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA REUTERS (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002558-41.2016.8.11.0015. AUTOR(A): DIANA REUTERS REU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão do feito 

com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão da 

existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da Fazenda 

Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. 

Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, consoante 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007750-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDENISE PLINIO MUETZENBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-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: 

1007750-18.2017.8.11.0015. AUTOR(A): AUDENISE PLINIO 

MUETZENBERG REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005781-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANETE ANDRADE MALCHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-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: 

1005781-65.2017.8.11.0015. AUTOR(A): DIVANETE ANDRADE MALCHER 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002793-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CAMPOS DE SOUZA (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002793-08.2016.8.11.0015. AUTOR(A): SOLANGE CAMPOS DE SOUZA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009170-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILZA DOS SANTOS BORDIM (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009170-87.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA NILZA DOS SANTOS 

BORDIM REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte Autora tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do 

processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as 

partes, após tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000680-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY MARINA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000680-81.2016.8.11.0015. AUTOR(A): JOICY MARINA DE CASTRO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-97.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI KREINER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010091-97.2014.8.11.0015. REQUERENTE: ARI KREINER REQUERIDO: 

SERASA S/A. Vistos etc. Informado no termo de audiência de Id. 

29147832, a ausência de ambas as partes na audiência de conciliação 

realizada na data de 12/02/2020, às 14:45 horas. No entanto, em análise 

acurada dos autos, possível verificar que não consta nos expedientes a 

devida ciência das partes a respeito da intimação da solenidade. Não 

sendo possível confirmar se realmente foram intimadas ou não, o que leva 

a crer se tratar de possível erro do sistema. Desse modo, a fim de evitar 

prejuízo as partes, determino a designação de nova data para audiência 

de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado. À vista disso, 

cite-se a parte promovida no endereço declinado na exordial, via postal 

“A.R.”, e intimem-se as partes acerca da solenidade a ser designada nos 

autos, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se o promovente para 

se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANICE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000208-41.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO RIBEIRO DE ASSIS 

REQUERIDO: GEOVANICE OLIVEIRA SANTOS Vistos etc. Constatado pela 

conciliadora no termo de Id. 29733987 a ausência de ambas as partes na 

audiência de conciliação designada para 27/02/2020, às 15:00 horas, 

contudo, em análise aos autos verifica-se ausência de intimação das 

partes acerca da solenidade. Aportado no Id. 29754584, ofício do Banco 

do Brasil em resposta a intimação expedida no Id. 28884511, informando o 

cumprimento da liminar deferida no processo e o respectivo endereço da 

parte promovida, conforme solicitado. À vista disso, determino a citação e 

intimação da parte promovida no endereço declinado no ofício de Id. 

29754584, via postal “A.R”. Para tanto, designe-se nova data para 

audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e 

intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se a parte 

promovente para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 

do feito. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004330-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO FRANCISCO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO GELINSKY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004330-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANESIO FRANCISCO DIAS 

REQUERIDO: JOSE APARECIDO GELINSKY Vistos etc. Audiência de 

conciliação realizada em 31/01/2020, às 15:45 horas, onde a parte 

promovente postulou pela decretação de revelia da parte promovida, tendo 

em vista que esta mesmo citada e intimada não compareceu a solenidade. 

Como é possível auferir pela certidão contida no Id. 26143368, a parte 

promovida de antemão justificou sua impossibilidade de se fazer presente 

na audiência por motivos de saúde, aportando ao processo atestado 

médico e fichas de tratamento do SUS. Além do mais, conforme 

documentos acostados no Id. 26143368, a parte promovida foi intimada da 

audiência designada para 15/10/2019, às 10:00 horas, sendo intimada 

acerca da solenidade aprazada para 31/01/2020, por meio de telefone, o 

que traz uma enorme insegurança, isso porque não consta nos autos 

prova cabal de que o número indicado pela parte promovente é realmente 

da parte promovida, não podendo assim ensejar à revelia. Desse modo, 

visto que a licença médica afigura-se justo motivo para redesignação do 

ato e que a intimação/citação realizada por meio de telefone não tem o 

condão de ensejar revelia, determino a designação de nova data para a 

realização da audiência conciliatória, conforme critérios e pauta deste 

Juízo. Intimem-se as partes, fazendo constar as advertências em caso de 

falta injustificada. Intime-se Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000650-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANTONIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000650-07.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: MESSIAS DA SILVA 

EXECUTADO: ADEMIR ANTONIO DE ALMEIDA Vistos etc. De proêmio, 

determino seja designada data para audiência de conciliação, conforme 
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critérios e pauta deste Juizado. Em seguida, retifique-se a classe 

processual em que o processo se enquadra, tendo em vista não mais se 

tratar de execução de título extrajudicial, e sim, ação de conhecimento. 

Posteriormente, cite-se e intime-se a parte promovida a comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada nos autos, 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). Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer 

na audiência conciliatória, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/1995). Serve a presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001012-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SILVERIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SCHIMITI DA SILVA (EXECUTADO)

ROSINEI DE SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001012-09.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: ROSALINA SILVERIO DA SILVA 

EXECUTADO: ROSINEI DE SOUZA DA SILVA, VANESSA SCHIMITI DA 

SILVA Vistos etc. Pretensão de Execução de Títulos Extrajudiciais- 

Contrato de Locação, aviada por Rosalina Silveiro Da Silva em face de 

Rosinei de Souza da Silva e Vanessa Schimiti da Silva, ambos 

qualificados. Verificado que a parte promovente não juntou, com a inicial, 

comprovante de endereço. Dispõe o art. 320 do CPC que a “petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 

A ausência de documentos não se trata de nulidade absoluta, por ser 

sanável, havendo necessidade de intimação da parte para regularizar a 

situação. Isto posto, intime-se a parte promovente para, no prazo de 15 

dias, juntar aos autos cópia de seus documentos pessoais, bem como 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência, uma vez que a comprovação da residência é 

essencial à aferição de competência do Juízo, a teor do disposto no art. 4º 

da Lei nº 9.099/95, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 03 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002111-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MACHADO BALKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (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: 

1002111-82.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FABIANA MACHADO BALKE 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ação declinada a este Juízo pela r. 

decisão de Id. 27355038, em respeito ao Ofício Circular n.º 

356/2018-DAPI-CGJ, que determinou a remessa de todas as ações 

inferiores a 60 salários mínimos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, independentemente da complexidade da matéria discutida. Em 

análise aos autos foi verificado a inconsistência do valor inicial 

apresentado, tendo em vista a impossibilidade de liquidação de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais, a parte autora promoveu a emenda da 

inicial retificando o valor da causa, vez que o art. 38, parágrafo único, da 

Lei 9.099/1995, dispõe (grifo nosso): “Art. 38. A sentença mencionará os 

elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes 

ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se 

admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o 

pedido”. Verificado que com a realização do aditamento, o proveito 

econômico pretendido, ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, que é de 60 salários-mínimos, conforme disposto pelo art. 2° da 

Lei n° 12.153/2009: “Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Nesta toada, considerando a 

inviabilidade de prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, 

uma vez que o objeto do processo supera o teto fixado pela Lei, 

tratando-se de incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao 

Juízo competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009474-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. DO PILLAR ROSSATO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009474-86.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO FERNANDO 

CARNEIRO REQUERIDO: P. DO PILLAR ROSSATO - ME Vistos etc. Acolho 

o pedido autoral, razão pela qual determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 60 dias. Ultrapassado o aludido prazo, o autor fica desde já 

intimado para requerer o que de direito para prosseguimento do feito, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção e arquivamento. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 

de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013814-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARCELINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SANTOS FEITOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013814-44.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JOEL MARCELINO DA SILVA 

EXECUTADO: ELISANGELA SANTOS FEITOZA Vistos etc. Acolho o pedido 

autoral, razão pela qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 60 

dias. Ultrapassado o aludido prazo, o autor fica desde já intimado para 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, independente de 

nova intimação, sob pena de extinção e arquivamento. Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009466-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FAGUNDES FLORENTINO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009466-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO FERNANDO 

CARNEIRO REQUERIDO: MARCELO FAGUNDES FLORENTINO SILVA 

Vistos etc. Acolho o pedido autoral, razão pela qual determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 60 dias. Ultrapassado o aludido prazo, o 

autor fica desde já intimado para requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob pena de 

extinção e arquivamento. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010853-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JUNIOR PONCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAB MOVEIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010853-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ODAIR JUNIOR PONCIANO 

REQUERIDO: FAB MOVEIS Vistos etc. Acolho o pedido autoral, razão pela 

qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias. Ultrapassado o 

aludido prazo, o autor fica desde já intimado para requerer o que de direito 

para prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob pena 

de extinção e arquivamento. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007771-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES MARIA SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND OAB - MT16696-B (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007771-57.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MIRTES MARIA SULZBACHER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291 do CPC que 

a toda causa deverá ser atribuído valor certo; todavia, referido comando 

não foi observado na petição inicial eis que da simples leitura percebe que 

o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em 

dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por 

este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/1995 é vedada a liquidez da sentença. O pedido formulado nos 

autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação do período em 

que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor 

da causa a fim de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se 

olvidando a impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença 

ante a vedação acima estipulada. Desta forma, intime-se o promovente pra 

que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se 

Cumpra-se. Sinop – MT, 03 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005643-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VENTURA DO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005643-30.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARCIO VENTURA DO SANTOS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em 

razão do certificado pela senhora oficiala de justiça no Id. 29466352, 

intime-se a parte autora de todo o teor da referida certidão, para que, no 

prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos informando se possui interesse, 

ou não, na realização do procedimento com o médico Dr. Romeu L. Rotta. 

Se for o caso de concordância, já adotadas todas as providências 

necessárias, realize o procedimento discutido nos autos e encaminhem-se 

as notas fiscais para pagamento, tudo conforme já deliberado na decisão 

de Id. 29339174. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012899-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELI ROSANGELA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012899-07.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDIR DE SOUZA 

EXECUTADO: MARCIELI ROSANGELA GOMES Vistos etc. Postulou a parte 

promovente no Id. 27211373 pelo encaminhamento de ofício ao Cartório de 

2º Ofício da Comarca de Sinop a fim de que seja baixado o protesto 

lançado em seu nome, conforme já deliberado na sentença de Id. 9192305. 

Vislumbra-se que a PGE e a SEFAZ/MT não cumpriram com seu mister a 

contento, realizaram a transferência dos débitos e da propriedade do 

veículo, mas não adotaram a providência de baixar os protestos 

respectivos, devendo estes serem realizados ou renovados, em nome da 

real devedora reconhecida na sentença já transitada em julgado podendo 

ser a própria protestada, se for do interesse do Estado, mas não manter o 

protesto em nome do promovente. Como a SEFAZ/MT e a PGE não 

adotaram esta providência e insistir com elas é uma burocracia morosa, 

convêm deferir o pedido determinando que de antemão seja realizado o 

levantamento dos protestos diretamente no Cartório de 2º Ofício da 

Comarca de Sinop. De todo modo, renovem-se os ofícios a SEFAZ/MT e a 

PGE, comunicando-lhes dessa decisão e autorizando-lhes, como de fato já 

está autorizado desde o início, a acionarem como lhes aprouver a 

verdadeira contribuinte inadimplente. Serve a presente como mandado, 

ofício, carta precatória e carta de intimação/citação, caso seja necessário. 

Após, façam os autos conclusos para análise dos demais pedidos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000684-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA PEREIRA CHAVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 275 de 444



Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000684-79.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JOSELIA PEREIRA CHAVES 

SOARES REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Pretensão de 

rescisão de contrato estudantil, c/c indenização por danos morais, com 

pedido liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Josélia Pereira 

Chaves Soares em face de Unic Educacional Ltda., devidamente 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Ao que informa o documento agregado no processo, extrato 

positivo de restrição creditícia colacionado no Id. 28608838, o nome da 

parte autora encontra-se negativado pela parte promovida desde 

15/11/2019, no valor total de R$ 536,00. In casu a parte promovente 

pleiteia a exclusão de seus dados perante os órgãos de proteção ao 

crédito, argumentando que a promovida não cumpriu com o contrato de 

ensino formalizado, em vista das mudanças unilaterais de horários, visto 

que a parte promovente foi matriculada no horário matutino. Razão que dá 

suporte a probabilidade do direito alardeado. Aferido o primeiro requisito 

insculpido no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito aduzido, 

ainda mais para os fins colimados de mera probabilidade do direito, 

reversível a qualquer momento. Noutro giro, é indubitável o perigo de dano 

no caso em apreço, precisamente em relação à continuidade da 

negativação dos dados da parte autora perante os órgãos de proteção ao 

crédito, se o provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. 

Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso 

ao crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência primordial o 

norteamento de concessões de crédito em geral, naturalmente negados 

aos inseridos nos cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. De mais a mais, a exclusão da restrição, 

ao menos até o julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte 

promovida, sendo possível a sua reversão a qualquer momento caso 

constatada a improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se 

estende à parte promovente, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. 

Outrossim, convém destacar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os 

conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º 

ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. Isto 

posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do 

CPC, a fim de determinar a parte promovida que exclua o nome da parte 

autora nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência de 

conciliação. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte 

promovida demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada 

perante os órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002392-67.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE CARLOS LOPES 

MARTINS 12596973200 REPRESENTANTE: JOSE CARLOS LOPES 

MARTINS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por 

danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por 

José Carlos Lopes Martins e José Carlos Lopes Martins 12596973200 em 

face de Banco Santander (Brasil), todos 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 
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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 inexistência de débito com o banco promovido. A parte 

promovente aduziu sobre a existência de uma empresa aberta em seu 

nome na cidade de Contagem – Minas Gerais, denominada de Delivery 

Pães e Bolo, alegando ter sido vítima de terceiros de má-fé que clonaram o 

CNPJ e alteraram as características de sua empresa. Trata-se de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir da parte demandante produção de prova do que para ele é 

inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova negativa. Elementos consistentes 

no processo a demonstrar que a parte autora pode ter sido protestada 

indevidamente. Há de se considerar, ainda, a probabilidade do direito 

alegado pela demandante quanto à inexistência de débitos com o banco 

promovido. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em 

apreço, precisamente em relação à continuidade dos protestos lançados 

em nome da parte autora, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. De mais a 

mais, suspensão dos efeitos do protesto, ao menos até o julgamento final 

da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo possível a sua 

reversão a qualquer momento caso constatada a improcedência dos 

pedidos. O que, por consectário, não se estende à parte promovente, 

considerando os conhecidos efeitos deletérios que a referida anotação 

causa aos negócios cotidianos. Outrossim, convém destacar a incidência 

do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus 

probatório, que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. 

Noutro giro, verificado o ajuizamento de mais uma ação sob nº 

1001966-55.2020.8.11.0015 com identidade de causa de pedir, próxima e 

remota; e pedidos, mediato e imediato, da presente demanda. Nesse 

contexto, vale ressaltar que o art. 55 do CPC, estabelece conexão entre 

duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, 

não exigindo identidade de partes. Assim, existe conexão entre as ações, 

sendo mister a reunião dos processos assemelhados, a fim de que sejam 

concomitantemente julgados pelo mesmo juízo, em momento processual 

adequado, para se evitar decisões contraditórias em observância do 

princípio da segurança jurídica, bem como em homenagem aos princípios 

da economia processual e probidade e boa-fé. Assim, o reconhecimento 

da conexão e consequente associação dos feitos (apensamento) é 

medida de rigor. Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com 

espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à parte requerida que 

promova a suspensão dos efeitos dos protestos realizados em nome da 

parte autora, no prazo de 10 dias, além de vedar o banco promovido em 

negativar os dados do promovente em decorrência dos débitos discutidos 

nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo. Determino a associação 

d o s  p r o c e s s o s  n º  1 0 0 1 9 6 6 - 5 5 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e  n º 

1002392-67.2020.8.11.0015, ante a patente coligação das demandas, de 

maneira que possam ser analisadas conjuntamente por este Juízo. 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. Cite-se a parte requerida, intimando-a ainda a comparecer 

pessoalmente à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer pessoalmente, sob pena de extinção do feito por contumácia. 

Dicção, respectivamente, dos arts. 20 e 51, inciso I, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Serve a presente decisão como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 06 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001881-69.2020.8.11.0015. REQUERENTE: EUGENIO DIAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de tutela provisória de urgência, com pedido de tutela provisória de 

urgência, aviada por Eugênio Dias de Oliveira em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A, todos 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 
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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. Isso porque a probabilidade do direito na linha 

almejada em tutela de urgência, que é a vedação de corte no fornecimento 

de energia elétrica em razão de débitos de recuperação de consumo, 

encontra guarida jurisprudencial. A suspensão dos serviços em relação a 

débitos pretéritos é vedada, eis que o débito deverá ser cobrado pelas 

vias ordinárias de cobrança, visto que o corte no fornecimento de energia 

elétrica como meio de obrigar o usuário ao pagamento, extrapola os limites 

da legalidade, já que se trata de conduta ilícita, a teor do art. 42 do Código 

de Defesa do Consumidor. In Verbis: “Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”. Nesse compasso, 

seguem arestos com destaques em negrito: “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. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por 

dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de 

irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido 

comprovação de fraude (...)”(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017) NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00139044620178110055 MT, Relator: NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

07/02/2019); “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento 

desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos 

consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não-pagos. Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 

324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ 

- AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 08/09/2014) “MANDADO DE SEGURANÇA. 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS 

PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de suspensão 

de serviços essenciais, tal como o fornecimento de energia elétrica, em 

função da cobrança de débitos pretéritos, mormente porque a 

concessionária dispõe de outros meios para cobrança de seus créditos 

perante seus usuários” (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 

50022721520194047000 PR 5002272-15.2019.4.04.7000, Relator: MARGA 

INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 13/08/2019, TERCEIRA 

TURMA); Aferido o primeiro requisito insculpido no art. 300 do CPC, a 

saber: a probabilidade do direito aduzido, ainda mais para os fins 

colimados de mera probabilidade do direito, reversível a qualquer momento. 

Noutro giro, a urgência da providência se consubstancia em vista da 

possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica da parte 

promovente, tendo em conta inclusive que na modernidade o acesso à 

energia é tido como serviço essencial, que somente deve ser suprimido 

em casos excepcionais, de modo a preservar a dignidade da pessoa 

humana. Ainda, o contorno postulado em adiantamento da tutela não 

sugere prejuízo desmedido à requerida. Pelo contrário, apenas 

resguardaria uma posição da parte que ora se diz afetada, segundo sua 

tese. Além do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é 

facilmente reversível a qualquer momento. De todo modo, importa por ora a 

presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, de modo a 

determinar a suspensão da cobrança referente ao débito discutido nos 

autos, além de vedar à promovida em suspender o fornecimento de 

energia elétrica da parte promovente, bem como incluir seus dados nos 

cadastros restritivos de crédito, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, 

compete à parte promovida demonstrar os fatos desconstitutivos, 

modificativos ou impeditivos do direito da parte promovente. Cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 06 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366647 Nr: 14485-16.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBA, VDLG, RFDSB, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barella - 

OAB:MT0020342O, GABRIEL SALDANHA PEGORARO - OAB:26494, 

GUILHERME SALDANHA PEGORARO - OAB:OAB/MT 25811/O, ISMAEL 

DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/O, Lucas Barella - OAB:MT0019537O, 

NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT, Wagner Silveira Fagundes - 

OAB:MT0022276O

 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) dos réus de que foi(ram) 

expedida(s) carta(s) precatoria(s) para a(s) Comarca(s) de Porto 

Esperidião/MT para oitiva das testemunhas RAFAEL, BRUNO e ODINEY.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 294587 Nr: 5097-60.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCON BATISTA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA 

- OAB:18459/OAB/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, §5º da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LINCON BATISTA 

SANTOS SILVA e JULGO EXTINTO O PROCESSO.Em tempo, ressalto que 

não há bens a serem destinados.Publique-se. Intime-se.Transitando em 

julgado esta sentença, proceda-se às baixas, comunicações e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 167937 Nr: 2812-70.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILLEY RENNER CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824-B, RODRIGO LUIZ MARTINS - OAB:8981/MT, RONEY 

SANDRO CUNHA - OAB:5030/MT

 Na fase do artigo 422 do CPP, o Ministério Público requereu a inquirição 

em plenário da vitima Claudemir Lopes Rodrigues e das testemunhas 

Sandra Maria Frizon, Daiane Frizon, bem como sejam disponibilizadas aos 

jurados, que formarem o conselho de sentença, cópias dos documentos 

citados no artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal e 

viabilizados durante os debates, projetor de mídia (data show), telão, bem 

como eventuais objetos apreendidos nos autos referente ao crime em 

questão. (fl. 289). Por sua vez, a Defesa arrolou as testemunhas Sandra 

Maria Frizon e Daiane Frizon para serem inquiridas em plenário, bem como 

a juntada de antecedentes criminais da vitima (fl. 292/293). Dou o feito por 

saneado. Designo sessão para julgamento do acusado pelo Tribunal 

Popular do Júri, a realizar-se no dia 23 / julho / 2020 , com início às 13 h 00 

min. Em tempo, no tocante ao pedido acerca da disponibilização aos 

jurados, que formarem o conselho de sentença, cópias dos documentos 

citados no artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, do 

projetor de mídia (data show) e dos bens apreendidos, defiro os pleitos 

integralmente. Quanto ao pedido da Defesa de juntada de antecedentes 

criminais da vitima ao processo, de igual forma, defiro-o. Intimem-se o réu, 

o Defensor e o representante do Ministério Público, bem como a vitima e as 

testemunhas arroladas para serem ouvidas em plenário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 188470 Nr: 9776-45.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV c.c art. 109, inciso V ambos do Código 

Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCIANO MORS ante a 

prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime imputado a ele 

neste processo. No mais, registro que não há bens a serem 

destinados.Publique-se. Intime-se.Transitando em julgado esta sentença, 

proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 259057 Nr: 3112-90.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEF LUIS DE ALMEIDA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:OAB/MT 22.100-O

 Vistos,

 Considerando que a sentença de fls. 77/79, deixou de determinar o 

pagamento das custas, bem como de dar destinação à fiança recolhida à 

fl. 22, chamo o feito à ordem para sanar referida irregularidade.

No presente caso, tendo em vista que a sentença prolatada nos autos 

condenou o acusado, nos termos da denúncia, bem como que este teve 

sua defesa patrocinada por causídico constituído, condeno o acusado ao 

pagamento das custas processuais e quanto à fiança determino as 

providências do art. 336, do CPP.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 333847 Nr: 12034-52.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SALERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O, THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - 

OAB:23.316-MT

 Vistos,

 Inicialmente, tendo em vista a cota Ministerial de fl. 230/231, homologo a 

desistência da oitiva da testemunha Nayane Barbosa Lanzieri, para que 

surtam seus efeitos legais.

Ademais, no tocante ao petitório manejado pelo causídico à fl. 211, verifico 

que este perdeu seu objeto, considerando a redesignação da solenidade 

para a data próxima, 18/03/2020, razão pela qual, deixo de apreciá-lo.

Outrossim, acolho o pleito Ministerial, motivo pelo qual determino a 

intimação da vítima Noel Gomes e da testemunha Leandro da Silva 

Coutinho, nos endereços declinados na referida cota.

 Expeça-se o necessário para a realização da solenidade outrora 

designada.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355833 Nr: 7557-49.2019.811.0015

 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: GRIMONE VETTORAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA CARETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - OAB:OAB/MT 24842/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, considerando que verifiquei a inexistencia de 

recolhimento das custas judiciais (art. 456 CNGC), impulsiono estes Autos 

para intimar o advogado do Querelante para que no prazo de 30 (trinta) 

dias proceda ao recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 164928 Nr: 12875-91.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR GALLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - 

OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845-MT

 [...]. Se a acusação obtivesse a condenação, a pena com toda 
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probabilidade não ultrapassaria dois anos de reclusão, cujo lapso temporal 

da prescrição é de quatro anos. Assim, tendo transcorrido mais de quatro 

anos desde o recebimento da denúncia até a decisão recorrida – 

descontado o tempo de suspensão do processo e do prazo prescricional 

-, estará, portanto, extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da 

pretensão punitiva retroativa. É inegável, no caso dos autos, a falta de 

interesse de agir por parte do órgão estatal, pois o final da demanda é 

previsível e inútil aos fins propostos. (TJRS. Recurso em Sentido Estrito Nº 

70066743634, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 12/11/2015). Grifo nossoAnote-se, 

ainda, que a prescrição é norma de ordem pública, devendo ser declarada 

ex ofício pelo julgador, nos termos do artigo 61, do Diploma Processual 

Penal.Posto isso, e com supedâneo nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de VALDEMIR 

GALLINA, em relação ao delito apurado nestes autos.Após o trânsito em 

julgado, feitas as comunicações aos órgãos competentes, ARQUIVEM-SE 

estes autos, com as baixas e anotações de vezo.Notifique-se o Ministério 

Público.Intime-se o advogado do acusado, para os fins do artigo 1.387 da 

CNGC.Publique-se. Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 

da CNGC. Cumpra-se.Sinop, 21 de fevereiro de 2020.Débora Roberta Pain 

Caldas Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320738 Nr: 3562-62.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON RODRIGO DUARTE CANTANHEDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALISSON RODRIGO DUARTE 

CANTANHEDE, Cpf: 01031828290, Rg: 25503707, Filiação: Andrelina da 

Silva Duarte e Romulo da Silva Cantanhede, data de nascimento: 

23/07/1988, brasileiro(a), natural de Apiacas-MT, solteiro(a), funileiro 

industrial - plataforma calhas, Telefone 66-9-9941-1982. 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. para que ninguém possa alegar desconhecimento..

Sentença: Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. 

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de 

Alisson Rodrigo Duarte Cantanhede, imputando-lhe a prática delitiva 

capitulada no artigo 306 c/c artigo 298, inciso III, ambos do CTB, 

supostamente perpetrados no dia 24 de fevereiro de 2018. Regular o feito 

e encerrada a instrução processual, eis o sucinto relatório, em privilégio 

ao princípio da celeridade e efetividade processual. Fundamento. DECIDO. 

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Douglas (tópico de 

ocorrências). A materialidade e autoria do delito estão consubstanciadas 

no Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), no teste etilômetro (fl. 06), nos 

depoimentos testemunhais e nas próprias palavras do acusado na 

Delegacia de Polícia (fls. 13/14), quando reconheceu que ingeriu duas 

garrafas grandes de cerveja e, na sequência, conduziu veículo automotor, 

bem como submetido ao teste do bafômetro, foi constatada a ingestão de 

bebida alcoólica.Nesse sentido a testemunha PM Ademar Baldoino dos 

Santos asseverou, em síntese, que: “estava em rondas e próximo a um 

quebra-molas, reduziu a velocidade e uma motocicleta passou rápido pelo 

quebra-molas; abordou o acusado e sentiu forte odor de álcool no 

acusado; ele não possuía qualquer documento do veículo e nem Carteira 

Nacional de Habilitação”. A testemunha PM Karina Emily Marçal da Silveira 

ao ser inquirida nesta data, não se recordou dos fatos narrados na 

denúncia. Assim em exame ao conjunto probatório, nos termos dos artigos 

197 e 155 do Código de Processo Penal, verifico a compatibilização da 

confissão do acusado na fase inquisitiva com a prova judicializada 

(declarações do PM Ademar), além do resultado do teste etilômetro (fl. 06). 

Nessa senda a conduta do acusado subsume-se ao tipo penal descrito no 

artigo 306 c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97 (CTB), pois 

conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool, além de não possuir carteira nacional de 

habilitação para dirigir veículo automotor. Assim, compete-me, doravante, 

tão-somente, a aplicação da reprimenda, em atendimento ao princípio 

constitucional da individualização da pena (CF, artigo 5º, inciso XLVI). 

DOSIMETRIA. Considerando ter o réu agido com culpabilidade normal para 

o evento delituoso; que é primário (certidão à fl. 99); que não há nos autos 

elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi 

realizado exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as 

consequências do crime foram normais para a espécie; por tais 

circunstâncias, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência 

para prevenção e reprovação da infração penal e do autor, trazidos pelo 

artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa e proibição de manter ou obter habilitação 

para dirigir veículo automotor (CNH) por um período de 02 (dois) meses, 

dadas as peculiaridades do caso e em observância ao artigo 293, da Lei 

n. 9.503/97. O acusado possui em seu favor a atenuante da confissão 

espontânea (na Delegacia de Polícia fls. 13/14) e em seu desfavor a 

agravante prevista no artigo 298, III, do CTB, as quais reconheço e 

compenso entre si, transformando a pena base obtida em provisória e, na 

sequência, definitiva, em razão de inexistirem outras circunstâncias 

agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de 

pena. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos 

do artigo 33, do Código Penal, pois inexistem elementos hábeis a justificar 

a fixação de regime mais gravoso. Faculto ao sentenciado a substituição 

da pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, 

consistente na doação do valor pago a título de fiança (fl. 23), ao 

Conselho da Comunidade da Comarca de Sinop/MT. Substituída a pena, 

prejudicada a análise de sua suspensão. DISPOSITIVO - Por todo o 

exposto, julgo procedente o fato descrito na denúncia para CONDENAR 

ALISSON RODRIGO DUARTE CANTANHEDE, qualificado nos autos, por 

violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 306 c/c artigo 298, III, 

ambos da Lei n. 9.503/97, fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de 

detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída pela 

pena restritiva de direito consistente na doação do valor pago a título de 

fiança (fl. 23), ao Conselho da Comunidade da Comarca de Sinop/MT, bem 

como pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, equivalente o dia-multa a 

1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, ficando sujeita à 

atualização do artigo 49, § 2º e pagamento no prazo do artigo 50, ambos 

do Código Penal e proibição de manter ou obter habilitação para dirigir 

veículo automotor (CNH) por um período de 02 (dois) meses, conforme o 

disposto nos §§ 1.º e 2.º do artigo 293 do CTB. Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e despesas processuais, pois assistido pela 

Defensoria Pública. O sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado 

da presente sentença em liberdade, haja vista estarem ausentes, neste 

momento, quaisquer das circunstâncias do artigo 312, do Código de 

Processo Penal. Inaplicáveis os artigos 387, IV e § 2.º do CPP, haja vista a 

ausência de demonstração de dano material, bem como o artigo 201 do 

mesmo Código, por ser vítima a sociedade. Após o trânsito em julgado, 

lance-se o seu nome no rol dos culpados (ofício ao SINIC – Departamento 

da Polícia Federal) e expeça-se a guia de recolhimento, nos termos do 

artigo 106 da LEP, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Penais (3ª 

Vara Criminal). Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma 

de costume e informe, através do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional 

Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, III). No que tange ao veículo apreendido 

nos autos, aguarde-se a resposta do guincho Novo Estado (ofício fl. 103). 

Publicada em audiência. Dispensado o registro, nos termos do §4º do 

artigo 317 da CNGCMT. Saem as partes intimadas para os efeitos 

recursais. Intime-se o sentenciado por edital, nos termos do artigo 392, do 

CPP (prazo do edital - 60 dias). Após tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de vezo”. Nada mais, após lido e 

achado conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

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, 04 de março de 2020

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 369295 Nr: 16231-16.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA DELANI - 

OAB:27.390

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os fatos narrados na 

denúncia (fls. 01A/01C-verso), para:CONDENAR EDIR BALTAZAR 

RIBEIROfixando-lhe as penas privativas de liberdade de 08 (oito) anos e 

06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado (reincidente), 

bem como de 08 (oito) meses de detenção, em regime incialmente 

semiaberto (reincidente), a serem cumpridas nos termos do artigo 76 do 

Código Penal, bem como ABSOLVÊ-LO em relação ao delito previsto no 

artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por 02 

(duas) vezes (supostamente praticado na terceira vez em que foi à 

residência da vítima no dia 09/11/2019 e no dia 10/11/2019), com fulcro no 

artigo 386, inciso II, do CPP.Condeno o sentenciado ao pagamento das 

custas e das despesas processuais.O sentenciado deverá aguardar o 

trânsito em julgado segregado, diante da reiteração criminosa, 

.Entregue-se ao sentenciado cópia da “Cartilha do Apenado” (com cópia 

da guia expedida), sob recibo, a ser colhida a assinatura de recebimento 

pelo senhor Oficial de Justiça, nos termos dos artigos 1744 e 1745, da 

CNGC/MT.Nos termos do artigo 1.443 da CNGC/MT, comunique-se a 

Direção da Unidade Prisional que custodia o sentenciado.Nos termos do 

artigo 201, §2º, do CPP e artigo 25 da Lei 11.340/06, intime-se a vítima 

sobre o teor desta sentença, para conhecimento.Notifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. CUMPRA-SE.Sinop, 04 de 

março de 2020.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277854 Nr: 14729-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURANDIR DE SOUZA, Cpf: 

86583085100, Rg: 1250904-0, Filiação: Maria de Souza e Antenor Natal de 

Jesus, data de nascimento: 10/01/1977, brasileiro(a), natural de 

Corbélia-PR, solteiro(a), serv. de pedreiro, serv. gerais, Telefone 

9929-0638. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. intimação para que ninguem possa negar 

desconhecimento..

Sentença: Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. 

Trata-se de ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor 

de Jurandir de Souza, imputando-lhe a prática delitiva capitulada no artigo 

147 c/c artigo 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as disposições 

previstas na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06). Regular o feito e 

encerrada a instrução, eis o sucinto relatório, em privilégio ao princípio da 

celeridade e efetividade processual. Fundamento. DECIDO. Compulsando 

os autos, verifico ter ficado comprovada a materialidade do delito de 

ameaça, bem como a autoria em relação ao acusado, consubstanciadas 

no Boletim de Ocorrência (fls. 08-08-verso), nas declarações da vítima na 

Delegacia de Polícia e nesta audiência, corroboradas pela testemunha 

Gesivaldo, em uma análise conglobante das provas deste feito. Nesse 

sentido, a vítima Maiara Carolina dos Santos, declarou que: “atualmente 

está casada com a testemunha Gesivaldo; conviveu com o acusado por 7 

anos e tem três filhos com ele; as ameaças aconteceram depois da 

separação; o acusado tinha muito ciúmes e não deixava a vítima ser 

independente; o acusado passou a dizer que ia matar a declarante e 

proferiu diversas ameaças; a declarante teve que ser acompanhada pelo 

seu irmão até seu trabalho por muito tempo, porém seu irmão faleceu; 

quando a declarante casou com a testemunha Gesivaldo, o acusado 

continuou a persegui-la e ameaçar; certo dia o acusado ligou para a 

declarante ir pegar a pensão dos filhos e então foi acompanhada de seu 

irmão; no caminho de volta, o acusado ligou para a declarante proferindo 

xingamentos ao irmão da declarante; ao chegar na casa da mãe da 

declarante, o acusado chegou e disse que iria matar a declarante, 

inclusive dizendo que iria desfigurar o seu rosto para que nunca mais 

ninguém olhasse para a declarante e para que o seu marido lhe largasse; 

o irmão da declarante pegou uma faca e ia para cima do acusado; o 

acusado entrou e empurrou a cunhada da declarante ao chão e a 

declarante estava escondida embaixo da cama; o acusado saiu e foi até a 

casa da declarante para discutir com o esposo da declarante e o acusado 

partiu para cima de seu marido, inclusive mordeu o seu marido; depois dos 

fatos, não mantiveram mais contato; no dia dos fatos o acusado disse que 

iria lhe matar; ficou com medo”. A testemunha Gesivaldo do Espirito Santo, 

nesta data, declarou: “tinha conhecimento das ameaças que o acusado 

fazia à vítima; o acusado ameaçava ela e dizia que ia desfigurar o rosto 

dela; várias vezes a vítima chegava em casa apavorada contando das 

ameaças; no dia dos fatos, o acusado ameaçou a vítima; o acusado ficou 

mais afastado depois dos fatos; não presenciou nenhuma das ameaças; 

está casado com a vítima desde o ano de 2016”. Ao exame do conjunto 

probatório, não obstante a negativa da ocorrência da conduta por parte do 

acusado na fase inquisitoria, a análise conjunta dos elementos probatórios 

autorizam a condenação, nos termos já ressaltados e com fulcro no artigo 

155, do CPP – judicialização da prova, mormente diante das palavras da 

vítima nesta data, a qual foi firme em confirmar a ocorrência das ameaças. 

Assim, o acusado, com sua atitude, preencheu as elementares do tipo 

penal de ameaça. No que tange à agravante prevista no art. 61, inciso II, 

alínea "f", do Código Penal, em relação à vítima Maiara, reconheço a sua 

incidência, haja vista que conjuntamente ao regime da Lei Maria da Penha, 

não gera "bis in idem", pois não constitui circunstância elementar do crime 

de ameaça, tampouco o qualifica. Nesse sentido transcrevo o julgado em 

caso semelhante ao do acusado: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. 

LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. 

PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS 

COLIGIDAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.DOSIMETRIA. 1ª FASE. 

CULPABILIDADE. 2ª FASE. AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DE RELAÇÃO 

DOMÉSTICA. COMPATIBILIDADE COM A LEI MARIA DA PENHA. REDUÇÃO 

DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. DECOTE DO DANO MORAL. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. A agravante do 

art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (violência contra a mulher em 

situação de vulnerabilidade), conjuntamente com o regime da Lei Maria da 

Penha, não gera bis in idem, pois não constitui circunstância elementar do 

crime ou contravenção, tampouco os qualificam. [...](TJ-DF 

20160610029663 DF 0002929-60.2016.8.07.0006, Relator: WALDIR 

LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/07/2017, 3ª TURMA 

CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/07/2017 . Pág.: 

398/410)”. Assim, diante das provas coligidas, a materialidade e autoria 

ficaram comprovadas, restando a aplicação da pena prevista para o delito 

de ameaça (artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal e artigo 147, caput, do Código Penal), em atendimento ao princípio 

constitucional da individualização da pena (CF, artigo 5º, inciso 

XLVI).DOSIMETRIA. Considerando ter o acusado agido com culpabilidade 

normal para o evento delituoso; que é primário (certidão à fl. 69); que não 

há nos autos elementos para aferir sua conduta social e personalidade, 

pois não foi realizado exame psicossocial; que as circunstâncias, os 

motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; por 

tais circunstâncias, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência 

para prevenção e reprovação da infração penal e do autor, trazidos pelo 

artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) mês de 

detenção. Incide a agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do com 

razão pela qual agravo a pena em 05 (cinco) dias de detenção, obtendo 

uma reprimenda provisória de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, 

a qual transformo, de imediato, em definitiva por inexistirem outras 

agravantes/atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena. 

DI S P O S I T I V O - Por todo o exposto, julgo procedente o fato narrados 

na denúncia, para: CONDENAR JURANDIR DE SOUZA, com qualificação 

nos autos, por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 147 

c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei 

Maria da Penha, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de 

detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto, facultando-lhe a 

suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições 

previstas no artigo 78 do Código Penal, a lhe serem especificadas na 

audiência admonitória (Juízo da Execução). Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e despesas processuais, pois assistido da 

Defensoria Pública. O sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado 

da presente sentença em liberdade, haja vista estarem ausentes, neste 

momento, quaisquer das circunstâncias do artigo 312, do CPP. Inaplicável 
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o inciso IV, ao art. 387, do CPP. Nos termos do artigo 201, §2º do CPP, sai 

a vítima intimada desta sentença, para conhecimento. Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados (ofício ao 

SINIC – Departamento da Polícia Federal). Cumpra-se o disposto no artigo 

106 da LEP, expedindo-se a competente guia de execução penal. 

Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma de costume e 

informe, através do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional Eleitoral/Mato 

Grosso (CF, art. 15, III). Publicada em audiência. Dispensado o registro, 

nos termos do §4º do artigo 317 da CNGC. Saem os presentes intimados 

para os efeitos recursais. Após cumpridas as determinações constantes 

na sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

vezo. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e achado conforme eu, Eloiza 

Pereira, o digitei”.

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, 03 de março de 2020

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320001 Nr: 3058-56.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DE JESUS BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MESSIAS DE JESUS BRUNO, Cpf: 

02786115167, Rg: 13761021, Filiação: Aracina Maria de Jesus e Otelino 

Gomes da Silva, data de nascimento: 10/10/1967, brasileiro(a), natural de 

Jordania-BA, convivente, carpinteiro /servente de pedreiro, Telefone 

9988-4481-9994-8106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. intimação do EDITAL para que ninguém possa negar 

desconhecimento..

Sentença: Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. 

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de 

Messias de Jesus Bruno, imputando-lhe a prática delitiva capitulada no 

artigo 12, da Lei n. 10.826/03, supostamente perpetrada em 17.02.2016. 

Regular o feito, encerrada a instrução, eis o sucinto relatório, em privilégio 

ao princípio da celeridade e efetividade processual. Fundamento. DECIDO. 

Decreto a revelia do acusado, nos termos do artigo 367, do CPP, tendo em 

vista que, mesmo citado sobre o presente processo (fl. 51), mudou de 

endereço sem comunicar este Juízo, não sendo mais encontrado (tópico 

ocorrências). Homologo a desistência da oitiva das testemunhas (tópico 

de ocorrências). A materialidade do delito descrito na denúncia e sua 

autoria em relação ao acusado estão consubstanciadas no Boletim de 

Ocorrência (fls. 03/04), no auto de apreensão (fl. 35), no auto de exame 

de eficiência de armas de fogo e munições (fls. 21/24), nos depoimentos 

testemunhais e nas próprias palavras do acusado na Delegacia de Polícia 

(fls. 09/10), quando disse: “...as armas e munições encontradas em sua 

residência são de sua propriedade...”. A prova foi judicializada, nos 

termos do artigo 155 do CPP, com a oitiva da testemunha PM Leandro Leite 

da Silva, nesta data, o qual, em síntese, declarou: “chegou no local e a 

vítima disse que o acusado estava com a arma guardada na dispensa; 

revistando a casa, encontraram as espoletas, munições; dentro do 

galinheiro tinha outra arma; indagado ao acusado sobre as armas, ele 

relatou que fabricava as armas para caça”. Ao exame acurado do 

conjunto probatório se extrai a certeza da materialidade e autoria do delito 

narrado na denúncia, nos termos já ressaltados e com fulcro nos artigos 

155 e 197, ambos do CPP – judicialização da prova e confissão. 

Consigne-se que a confissão do acusado na fase inquisitiva (fls. 09/10), 

foi corroborada com a prova judicializada, diante das palavras do Policial 

Militar Leandro, o qual fez a apreensão das armas e das munições na 

casa do acusado. Outrossim, as armas de fogo e munições apreendidas, 

conforme laudo às fls. 21/24, são eficientes. Por fim, o acusado não 

comprovou possuir registro expedido pela autoridade competente para 

possuir tais armas e munições. Dessa forma, a prova dos autos 

demonstrou que a conduta do acusado preencheu o verbo possuir, 

previsto no tipo penal do artigo 12, da Lei n. 10.826/03, pois detinha a 

posse das armas de fogo e munições em sua residência sem autorização 

legal para tanto. Delineada a materialidade e a autoria delitiva, compete-me, 

doravante, tão-somente, a aplicação das penas previstas para o delito, em 

atendimento ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, 

artigo 5º, inciso XLVI).D O S I M E T R I A.Considerando ter o acusado 

agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário 

(certidão à fl. 54); que não há nos autos elementos para aferir sua 

conduta social e personalidade, posto que não foi realizado exame 

psicossocial, bem como diante da Súmula 444, do STJ; que as 

circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais 

para a espécie; que a análise do comportamento da vítima não é adequado 

para este tipo de crime; nos termos dos critérios da necessidade e 

suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo 

artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de 

detenção e 10 (dez) dias-multa. O acusado possui em seu favor a 

atenuante da confissão espontânea, a qual reconheço, porém, deixo de 

atenuar a reprimenda por já se encontrar no mínimo legal, nos termos da 

Súmula 231, do STJ. Assim, mantenho a pena provisória no mesmo 

patamar da pena-base e, na sequência, a transformo em definitiva, à 

míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, 

bem como causas de aumento ou de diminuição de pena. O regime inicial 

de cumprimento da pena será o aberto, nos termos da alínea “c”, do § 2. º, 

do artigo 33 c/c o artigo 59, inciso III e parte final, ambos do Código Penal. 

Inaplicável o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, diante do regime fixado. 

Faculto ao sentenciado a substituição da pena privativa de liberdade 

aplicada por uma restritiva de direito, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos elencados no artigo 44 c/c §2º, do Código Penal. Fixo-a na 

modalidade de: a) prestação pecuniária consistente no valor pago a título 

de fiança (fl. 15), a ser destinada ao Conselho da Comunidade da 

Comarca de Sinop/MT. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, julgo procedente 

a acusação, de acordo com os fatos narrados na denúncia para 

CONDENAR MESSIAS DE JESUS BRUNO, qualificado nos autos, por violar 

a norma penal incriminadora prevista no artigo 12, da Lei n. 10.826/03, 

fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em 

regime inicialmente aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, na 

modalidade de: a) prestação pecuniária consistente no valor pago a título 

de fiança (fl. 15), a ser destinada ao Conselho da Comunidade da 

Comarca de Sinop/MT, após o trânsito em julgado e pelo Juízo da 

Execução Penal, por tratar-se de pena, bem como pena pecuniária de 10 

(dez) dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, ficando sujeita à atualização do artigo 49, § 2º 

e pagamento no prazo do artigo 50, ambos do Código Penal. Isento o 

sentenciado do pagamento das custas e despesas processuais, por ser 

assistido pela Defensoria Pública. O sentenciado poderá aguardar o 

trânsito em julgado da presente decisão em liberdade, haja vista estarem 

ausentes as circunstâncias previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, bem 

como do regime inicial fixado. Inaplicáveis os artigos 387, IV e 201, §2º do 

CPP.Após o trânsito em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados 

(Ofício ao SINIC- Departamento da Polícia Federal) e expeça-se a guia de 

execução penal, observando-se os requisitos do artigo 106 da LEP, 

encaminhando-a ao Juízo das Execuções Penais (3ª Vara Criminal). 

Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma de costume e 

informe, através do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional Eleitoral/Mato 

Grosso (CF, art. 15, III). Após o trânsito em julgado, encaminhem-se as 

armas de fogo e as munições apreendidas à fl. 30 ao Comando do 

Exército, para os fins previstos na Lei 10.826/03. Publicada em audiência. 

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da CNGC. Saem 

as partes intimadas para os efeitos recursais. Intime-se o acusado por 

edital, nos termos do artigo 392, do CPP. Após cumpridas as 

determinações constantes na sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de vezo. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e achado 

conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

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, 03 de março de 2020

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313759 Nr: 16849-29.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTÔNIO 

BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O

 Citação em Cartório

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, às 17h30min horas, a(o) Ré(u) PAULO 

VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO, por ocasião de sua prisão em flagrante 

nos autos código 376120, CITEI-O na cela do Fórum dos termos da 

presente ação, oportunidade em que recebeu cópia da petição inicial e da 

decisão, apondo seu ciente abaixo e informando que constituiu advogado 

Dr.FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI

Sinop - MT, 5 de março de 2020.

Ana Lucia Castilho Lopes

Escrivão Judicial

Citando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 194301 Nr: 16057-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CÉSAR DA SILVA, DAIANE FIDELIS 

GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:MT18484/O, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - 

OAB:14717-MT, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Ação Penal- Código Apolo 194301

Vistos.

Diante da vigência da Lei 13.964/19 (Lei Anticrime) e considerando, 

também, o teor do Enunciado 3º da Recomendação Conjunta 

01/2020-PGJ/CGMP/MT , cujo entendimento comungo, intimem-se os 

ofendidos para oferecer representação no prazo de seis meses em 

relação aos delitos de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal – por 

06 vezes), imputados aos acusados na exordial acusatória, sob pena de 

decadência.

Sendo desconhecidos os paradeiros dos ofendidos, a intimação deverá 

ser realizada por edital, com prazo de 15 (quinze) dias.

Com as intimações dos ofendidos, agende-se o prazo de 06 (seis) meses 

(contado da data das intimações) no Sistema Apolo e, com o seu 

vencimento, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, façam-me, na sequência, conclusos.

Cumpra-se.

Sinop, 05 de março de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 255343 Nr: 1043-85.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA DUANNE NASCIMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Ação Penal- Código Apolo 255343

Vistos.

Diante da vigência da Lei 13.964/19 (Lei Anticrime) e considerando, 

também, o teor do Enunciado 3º da Recomendação Conjunta 

01/2020-PGJ/CGMP/MT , cujo entendimento comungo, intime-se a ofendida 

(Pessoa Jurídica ‘Posto Félix Ltda’) para oferecer representação no prazo 

de seis meses em relação aos delitos de estelionato (artigo 171, caput, do 

Código Penal – por 06 vezes), imputados à acusada na exordial 

acusatória, sob pena de decadência.

Com a intimação da ofendida, agende-se o prazo de 06 (seis) meses 

(contado da data da intimação) no Sistema Apolo e, com o seu vencimento 

ou manifestação, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, façam-me, na sequência, conclusos.

Cumpra-se.

Sinop, 05 de março de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358919 Nr: 9432-54.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Certifico que remeti o expediente para Publicação no Diário da Justiça a 

fim de Intimar o Dr. RINALDO FERREIRA DA SILVA – OAB/MT nº 6813/O, 

advogado do acusado PAULINHO ANTONIO HERMANN, para, no prazo 

legal, apresentar resposta a acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328171 Nr: 8256-74.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO PADOVANI DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT

 Certifico que, conforme autorizado pelo Provimento nº 52/07-CGJMT, 

impulsiono estes autos à Expedição de Matéria para a Imprensa, a fim de 

intimar o Dr. José Ricardo de Oliveira - OAB/MT nº 17.599, advogado do 

acusado Genivaldo Padovani da Costa, para, no prazo legal, apresentar 

suas alegações finais.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361674 Nr: 11291-08.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DE JESUS BIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILVAN DE JESUS BIELESKI, Rg: 

6346325, Filiação: Eva de Jesus Bieleski e Carlos Bieleski, data de 

nascimento: 20/11/1985, brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, 

solteiro(a), serv. gerais, Telefone 99924-9663. 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: Consta que no dia 23/05/2017, na Av dos Ingás, Jd 

Violetas, Sinop/MT, o denunciado conduziu veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

consoante APF, B.O., auto de constatação e demais elementos coligidos 

aos autos. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia GILVAN DE 

JESUS BIELESKI como incurso nas penas do art. 306 da Lei 9503/97, 

requerendo sua citação e que seja adotado o procedimento comum 

sumário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, prosseguindo-se até a 
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prolação da sentença de mérito.

Despacho: Ação Penal – Código Apolo 361674Vistos.Em análise aos 

autos, não obstante tenha a Sra. Gestora inserido o presente feito na lista 

de processos com veículos apreendidos sem destinação, conforme 

informações requisitadas pela Corregedoria-Geral da Justiça, no Pedido de 

Providências 187/2016 – Protocolo no CIA 0153777-66.2016.8.11.0000, 

vislumbra-se que a apreensão do veículo à fl. 04 se deu em razão de 

infração administrativa, inclusive com lavratura do auto de apreensão nº 

014192 DETRAN/MT.Assim, tendo em vista que o veículo apreendido não 

está vinculado a este feito, pois a apreensão se deu em razão de 

infrações administrativas, deixo de tomar quaisquer providências em 

relação a ele.No mais, diante da manifestação do Ministério Público às fls. 

35/37-verso e da certidão à fl. 34, cite o acusado por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do artigo 361 do CPP, com as observâncias do artigo 

365 do mesmo código.Conforme disposto no parágrafo único do artigo 

396, do CPP, o prazo para a defesa (art. 396, caput) começará a fluir a 

partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor 

constituído.Uma vez citado por edital, se não comparecer o acusado, nem 

constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, contados a partir do primeiro dia útil após o prazo assinalado 

no edital de citação, o que deve ser certificado pela Senhora Gestora, com 

o posterior lançamento do Código Apolo correspondente 

(108).Cumpra-se.Sinop, 13 de fevereiro de 2020.Débora Roberta Pain 

Caldas 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, Jussara Aparecida 

Andrade Lima, digitei.

Sinop, 28 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): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 371908 Nr: 96-89.2020.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MATOS LACERDA, CRISTIANE 

SILVA DOS SANTOS, MARINALVA FRANCISCA MATOS, PATRICK MATOS 

LACERDA, JOSE MAURICIO MATOS LACERDA, CARLOS ALEXANDRE 

RODRIGUES BENTOE, JURANDIR MARCOS DA SILVA, ADMAR DA SILVA 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA JHENEFFER ALVES 

FREITAS - OAB:25.595-0, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:21081/MT, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:OAB/MT 

135636

 “Em razão da informação dada via telefone por Francisco dos Santos, 

genitor da testemunha Diogo Rodrigues dos Santos, de que o seu filho 

está detido na unidade Centro Sócio Educativo de Sinop/MT, e este conta 

com acesso ao sistema de videoconferência, e considerando que foram 

inquiridas todas as testemunhas defesa, devolva-se a precatória ao Juízo 

de origem, com as baixas e anotações necessárias.

Saem intimados os presentes”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 364444 Nr: 13151-44.2019.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Reporto-me à sentença proferida em 19.12.2019 (fls. 90/94), que julgou 

procedente a denúncia, condenando o réu Elias Ferreira da Silva como 

incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, à pena 

privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 

em regime inicial fechado, oportunizando-lhe, entretanto, apelar em 

liberdade.

Da sentença, o réu interpôs recurso de apelação com as respectivas 

razões, em 04.02.2020 (fls. 98/109), através do advogado Marcos 

Vinicius Borges, OAB/MT 21.927/O.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões em 07.02.2020 (fls. 

111/114).

Por ora, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação 

interposto pelo réu e determino a remessa dos autos ao e. TJMT.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 372932 Nr: 909-19.2020.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 909-19.2020.811.0015 (372932) - A

I - Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II) e com isenção de 

custas (ECA, art. 141, § 2º).

II – Tendo em vista que há notícia de que a genitora da adotanda concorda 

com o pedido, o feito seguirá o trâmite previsto no art. 166 do ECA.

III – Intime-se a requerente para juntar aos autos os seguintes 

documentos: a) declaração sobre a existência de bens, direitos ou 

rendimentos relativa à criança (ECA, art. 165, V); b) cópia autenticada de 

certidão de casamento (ECA, art. 197-A, III); c) cópia da cédula de 

identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (ECA, art. 197-A, 

IV); d) comprovante de renda e domicílio (ECA, art. 197-A, V); e) atestado 

de sanidade física e mental (ECA, art. 197-A, VI); f) certidões de 

antecedentes criminais e de negativa de distribuição cível (ECA, art. 

197-A, VII e VIII), no prazo de 15 dias úteis.

IV – Proceda-se ao estudo psicossocial do caso, com entrega do laudo 

respectivo em 10 (dez) dias corridos, devendo a equipe técnica responder 

aos quesitos formulados na fl. 42-v, com exceção daqueles contidos nas 

alíneas “c” e “d” do item “II”, uma vez que não se revela possível a 

fixação/prolongamento do estágio de convivência, em razão do tempo em 

que a criança está sob a guarda da requerente (ECA, art. 46, “caput”).

V – Em atenção ao art. 47, § 10º, do ECA, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 14 de abril de 2020, às 14h.

 VI – Fica a requerente incumbida de, em nome da cooperação para a 

célere prestação jurisdicional: a) providenciar o comparecimento de 3 

(três) testemunhas conhecedoras da situação da adotanda; b) trazer a 

genitora para o ato, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

que deverá ser requerida em prazo hábil, com indicação de endereço e 

telefone para contato.

VII – Intimem-se a requerente e o Ministério Público.

Sinop/MT, 3 de março de 2020.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000903-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY EDUARDO RODRIGUES PALMA (REQUERIDO)
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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 DESPACHO Vistos. Cumpra-se a 

decisão de id. 26792986. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009827-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. B. P. (AUTOR(A))

A. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATYA CRISTINA DA FONSECA OAB - MT12823/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. Y. P. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1009827-05.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Assistência 

Judiciária Gratuita, Investigação de Paternidade, Fixação]; Certifico que 

devidamente citado, decorreu "in albis" o prazo para a parte Requerida 

apresentar contestação, razão pela qual, nos termos do r. despacho de 

id.29426793, intimo a parte autora para manifestação. VÁRZEA GRANDE, 

6 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005434-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

IRACI ALVES DE CARVALHO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Decurso de Prazo 

Processo: 1005434-08.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]; Certifico que, 

devidamente citado por edital, decorreu “in albis” o prazo para que o 

herdeiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, tome ciência do presente 

inventário. Ante o exposto intimo a parte autora para manifestação no 

prazo legal VÁRZEA GRANDE, 6 de março 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016410-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CESAR SANTA (REQUERENTE)

RENATA SOUZA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. Trata-se de AÇÃO DE 

suprimento DE REGISTRO CIVIL requerido por SILVIO CÉSAR SANTA e 

RENATA SOUZA AGUIAR, tendo por objeto o suprimento de lavratura de 

escritura pública do Pacto Antenupcial. Afirmaram que contraíram 

matrimônio em 21.02.2009, sob o regime de “Comunhão Universal de 

Bens”, conforme consta na certidão de casamento, matrícula “064899 01 

55 2009 2 00017 226 0007257 00” (id. 25638736), bem como na 

declaração dos contraentes de 26.01.2009 (id. 25639307), ambos 

registrados no Cartório de Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom 

Sucesso. Argumentaram ainda, que visando obter a 2ª via do Pacto 

Antenupcial, solicitaram administrativamente ao cartório, contudo, 

conforme Certidão Negativa juntada no id. 25639307 constatou-se que o 

documento não foi formalizado. O mencionado cartório encaminhou ofício 

n° 006/2019 à Diretoria do Foro da Comarca de Várzea Grande com o 

intuito de lavratura da escritura pública de Pacto Antenupcial, o qual foi 

protocolado sob o n° 841 -45.2019.811.0002, código 564337. O juiz Diretor 

do Fórum arquivou o procedimento sob o argumento de ser competência 

das Varas de Família e Sucessões desta Comarca (id. 25639315). O 

Ministério Público se manifestou favorável conforme parecer de id. 

26931085. É o relatório. Fundamento e Decido. Constato pelos documentos 

juntados, especialmente a certidão de casamento, matrícula “064899 01 55 

2009 2 00017 226 0007257 00” (id. 25638736), bem como na declaração 

dos contraentes de 26.01.2009 (id. 25639307) e ainda a Certidão Negativa 

juntada no id. 25639307 onde fora constatado que o documento não foi 

formalizado. Ademais, o art. 1.640, parágrafo único, do Código Civil leciona 

que o Pacto antenupcial será confeccionado por escritura pública quando 

a escolha do regime de casamento não for Comunhão Parcial de bens, no 

caso dos autos, o casal escolheu o regime da Comunhão Universal de 

Bens. Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, 

vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão 

parcial. Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de 

habilitação, optar por qualquer dos regimes que este código regula. 

Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, 

fazendo-se o pacto antenupcial por escritura pública, nas demais 

escolhas. Diante do exposto, nos termos do §4º, art. 109, da Lei nº 

6015/73, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DETERMINAR a expedição 

do competente mandado ao Cartório de Serviço Notarial e Registral do 

Distrito de Bom Sucesso, para que providencie a Lavratura do Pacto 

Antenupcial conforme requerido, referente à certidão de casamento, 

matrícula “064899 01 55 2009 2 00017 226 0007257 00”. Sem custas por 

serem os requerentes beneficiários da justiça gratuita. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado e entregue aos requerentes 

a 2ª via do Pacto Antenupcial, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000234-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL DE OLIVEIRA GOMES (INVENTARIANTE)

FAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA (INVENTARIANTE)

ANGELA MARIA SOUSA GOMES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SOUZA GOMES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Nomeio inventariante o Sr. 

Eziquiel de Oliveira Gomes, independentemente da lavratura de termo de 

qualquer espécie (art. 660 do CPC). II- Intime-se para cumprimento do 

disposto no art. 659 e seguintes do CPC, inclusive para trazer aos autos 

os seguintes documentos se os mesmos já não estiverem acostados: a) 

Relação e partilha amigável dos bens da de cujus; b) Certidões negativas 

das respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome 

da de cujus; A certidão da Fazenda Pública Estadual deve ser a expedida 

pela PGE. C) Comprovação de isenção ou recolhimento do ITCD; D) 

Certidão negativa de Testamento. III- Após as providências que cabem aos 

interessados, remeta-se à Fazenda Pública Estadual, para manifestação 

(§ 2º, do art. 659, do CPC). IV- Intimem-se. V- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001205-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI ANTONIO DE ARRUDA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNADETE RITA MARIA DE MIRANDA ARRUDA (RECONVINDO)

JEANDERSON MIRANDA DE ARRUDA (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC. II- 
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Dessa forma, faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as 

irregularidades, devendo juntar o título do qual pretende ser exonerado, 

bem como seus documentos pessoais e documentos dos requeridos, 

especialmente do filho, a fim de comprovar a idade do mesmo. Por fim, 

deverá substituir a procuração juntada por outra legível. No prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1018111-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL proposta por MAIK 

DOUGLAS DE ARAUJO em face de RITA AYANE DA SILVA. Verifico que 

o menor, cuja a regularização guarda compartilhada pretende o 

requerente, bem como os alimentos que oferece, reside na Comarca de 

Santo Antônio do Leverger-MT, conforme se depreende da qualificação da 

genitora do menor na inicial. Pois bem, o foro competente para dirimir o 

conflito passa a ser o da residência daquele que reside na companhia do 

menor, no caso, a requerida/genitora. Isto porque, a competência em tais 

casos é definida de maneira a garantir e proteger de forma absoluta os 

interesses da criança. Nesse sentido: STJ - PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO POSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÕES CONEXAS DE 

GUARDA E DE BUSCA E APREENSÃO DE FILHOS MENORES. GUARDA 

EXERCIDA PELA MÃE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 147, I, DO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

I. A competência estabelecida no art. 147, I, do ECA, tem natureza 

absoluta. II. As ações que discutem a guarda de menores devem ser 

processadas e julgadas no foro do domicílio de quem regularmente a 

exerce. III. Precedentes do STJ. IV. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

CC 94.250/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 11.06.2008, DJe 22.08.2008) Diante do exposto, 

DECLARO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo, para 

processar e julgar a presente ação, base forte no art. 147, I, do ECA c/c 

art. 64, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa à Comarca 

de Santo Antônio do Leverger-MT, que por ser o local onde reside o menor 

na companhia de sua genitora, é o foro competente para a apreciação e 

julgamento da ação. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e, procedidas as baixas necessárias, remetam-se os 

autos com as nossas homenagens de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014940-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. H. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. S. (REU)

 

VISTOS. A parte autora ingressou com a presente ação, não se atentando 

para os requisitos impostos da petição inicial e, apesar de intimada para 

proceder a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, o autor 

cumpriu parcialmente a determinação, deixando de juntar a sentença que 

fixou os alimentos que ora se pretende revisar. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. A petição inicial deve ser indeferida, por 

inábil a dar início à relação jurídica processual. Denota-se que o 

requerente não adequou a exordial aos ditames regulares do códex 

processual, de modo que o indeferimento da inicial é de rigor. Ante o 

exposto com fundamento no artigo 321 parágrafo único, c/c art. 330, IV, 

todos do CPC, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, nos termos do 

Art. 485, I do CPC não resolvo o mérito. Sem custas e sem honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 344502 Nr: 11505-14.2014.811.0002

 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: ORDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMILSON FRANCISCO DE 

MOURA - OAB:21516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

00361722192, Rg: 149780-08, Filiação: Iraldina Pereira da Silva e Juarez 

Carlos da Silva, data de nascimento: 13/05/1984, brasileiro(a), natural de 

Dourados-MS, Telefone 3691-1106. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO JUNIOR PEREIRA DA SILVA, 

atualmente em local incerto e não sabido, da penhora levada a efeito 

através do sistema BacenJud, no valor de R$ 308,18 (trezentos e oito 

reais e dezoito centavos), para, querendo apresentar eventual 

impugnação ao valor bloqueado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho/Decisão: VISTOS.I- Logrado parcial êxito na penhora via 

Sistema Bacenjud, conforme extrato anexo.II- Intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou no último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação com relação 

ao valor bloqueado, no prazo de 5 (cinco) dias.III- Havendo impugnação, 

com fundamento no art.10 do Código de Processo Civil, dê-se ciência à 

parte contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos 

conclusos com urgência.IV- Em seguida, ao Ministério Público.V- Após, 

conclusos.VI- 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, Ana Paula Pires de 

Camargo Machado, digitei.

Várzea Grande, 05 de março de 2020

Fidelis Cândido Filho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381608 Nr: 27962-24.2014.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KNMDS, KLDSM, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luis Ferreira - 

OAB:20452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, ALYNE RAMMINGER PISSANT - 

OAB:12.120/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, CLÁUDIO 

HEDNEY DA ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT

 Certifico que, diante da diligência negativa do mandado de prisão, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora por meio de seu 

patrono a se manifestar no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381765 Nr: 28078-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ELIAS DE FIQUEIREDO, CÉLIO GILMAR DE 

FIGUEIREDO, PEDRO ALVES FIGUEIREDO, MIRIAM DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 7.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 286 de 444



Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉLIO GILMAR DE FIGUEIREDO, Cpf: 

20622643134, Rg: 02175061, Filiação: Ana Costa de Figueiredo e Manoel 

Carolino de Figueiredo, data de nascimento: 23/11/1958, brasileiro(a), 

natural de Candido Mota-SP, atualmente em local incerto e não sabido 

PEDRO ALVES FIGUEIREDO, Cpf: 82792909153, Rg: 05687209, Filiação: 

Ana Costa de Figueiredo e Manoel Carolino de Figueiredo, data de 

nascimento: 07/09/1964, natural de Panema-PR e atualmente em local 

incerto e não sabido MIRIAM DE FIGUEIREDO, Cpf: 40579425134, Rg: 

561902, Filiação: Ana Costa de Figueiredo e Manoel Carolino de 

Figueiredo, data de nascimento: 02/10/1968, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 5 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois esse 

encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto DAR 

ANDAMENTO AO PROCESSO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Pires de 

Camargo Machado, digitei.

Várzea Grande, 05 de março de 2020

Fidelis Cândido Filho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281002 Nr: 24935-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNP, FAL, MLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDA, F-FIDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284 MT, Armando Camargo Penteado 

Neto - OAB:14284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a r. sentença proferida nas fls.102, intimo a 

Srª FATIMA APARECIDA LUNA DE AMORIM à comparecer em cartório no 

prazo de 5 (cinco) dias para expedição do Termo de Guarda Definitiva.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431722 Nr: 1971-75.2016.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDSD, SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOEL VITURINO DIAS, Cpf: 

77306040197, brasileiro(a), convivente, repositor, Telefone 65-9304-6677. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO JOEL VITURINO DIAS, em local 

incerto e não sabido, para pagar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, no prazo de três dias, a quantia de R$ 8.625,18 

(Oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos), referentes 

aos meses de DEZEMBRO/2015 a JANEIRO/2019, mais as parcelas que se 

vencerem no curso da execução, SOB PENA DE PRISÃO. Advertindo-o 

que caso não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não 

apre¬sente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, será protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, §1º do CPC), aplicando-se, no que 

couber, o disposto no art. 517. Somente a comprovação de fato que gere 

a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Não 

havendo o adimplemento ou sendo a justificativa rejeitada, ser-lhe-á 

decretada a prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

ressaltando-se que o cumprimento da pena não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Despacho/Decisão: Vistos.I- Da análise dos autos, verifica-se que todas 

as diligências determinadas no sentindo de se proceder a citação do 

executado mostraram-se infrutíferas. Assim, defiro a intimação por edital, 

conforme requerido à fl. 59/60, com prazo de 30(trinta) dias. II- Se 

decorrido o prazo de intimação editalícia sem defesa do executado, 

nomeio, desde já, curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

univag, para apresentar defesa no prazo legal, em conformidade com o 

artigo 72, inciso II do CPC.III- Às providências

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Pires de 

Camargo Machado, digitei.

Várzea Grande, 05 de março de 2020

Fidelis Cândido Filho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011094-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ANTONIO BEZERRA 

FILHO PROCESSO n. 1011094-12.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

954,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: ROSIMEIRE CRISTINA DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: ANDRE 

LUIZ ALVES FAUSTO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Alega a Requerente que se 

casou com o Requerente em 20/05/2006 e estão separados de fato desde 

2012, sem possibilidade de reconciliação. Requer a decretação do divórcio 

e voltar a usar o nome de solteira DECISÃO: Vistos. I - Processe-se em 

segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, CPC/2015. II - Deixo de 

designar sessão de conciliação/mediação, por ora. III- Cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 dias, 

contados nos termos do art. 231 do CPC, sob pena de serem presumidas 

verdadeiras as alegações de fato deduzidas pela parte autora na inicial 

(art. 335 e 344 do NCPC). IV - Com a contestação, intime-se a parte autora 

para, querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias, permitindo-se a 

produção de prova. V- Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002519-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PALHARES GONCALVES (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

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

OLIVETE GONCALVES DE OLIVEIRA (RECONVINDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002519-44.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo os 

autos no estado em que se encontram. Defiro a AJG. Para interrogatório 

do interditando, designo a data de 27 de Maio de 2020, às 15 horas e 15 

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). Os documentos constantes dos autos 

são muito antigos e não revelam a situação atual do requerido, motivo pelo 

qual indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Após 

a audiência supra designada, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias 

eventual impugnação do pedido (art. 752, do CPC). A perícia médica será 

designada caso se revele necessária. Dê ciência ao Ministério Público. 

Intime-se o autor para trazer aos autos atestado médico atualizado do 

requerido (art. 4º, inciso III, do CC). Expeça-se o necessário. Observe-se 

a prerrogativa prevista no artigo 212, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002740-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LIDIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS FERNANDO FERREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002740-95.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas. INTIMAR A APARTE AUTORA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO E 

PESSOALMENTE, PARA QUE NO PRAZO DE 10(DEZ) DAS CUMPRA 

SOLICITAÇÃO ID 29890473 - Petição. Várzea Grande/MT, 6 de março de 

2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004638-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

LUIS CARLOS JESUS SILVA (REQUERENTE)

MARIA SUELY JESUS SILVA (REQUERENTE)

DEJANIRA INES SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

JUCILEY JESUS SILVA (REQUERENTE)

JUCILENE JESUS SILVA (REQUERENTE)

JUCIMAR JESUS SILVA (REQUERENTE)

JOARES JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO : 1004638-12.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado para que no prazo de 10 (dez) dias 

cumpra solicitações da PGE MT árzea Grande/MT, 6 de março de 2020. 

Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017698-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGHATA MARCELY RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR OAB - MT23279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL FLORES DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

THIAGO CORREA DE LIMA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NELRIMAR CARDOSO MARQUES (TESTEMUNHA)

JOSE BERNARDINO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1017698-52.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado da Parte 

Autora para impugnar no prazo legal. Várzea Grande/MT, 5 de março de 

2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000746-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENIO DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE LIMA MIRANDA (REU)

THIAGO LIMA DE MIRANDA (REU)

 

1000746-61.2020.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes para 

ciência da decisão de ID 27899215 e da certidão que designou audiência 

de ID 29871514. Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. Juraci Oliveira 

Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032232-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. F. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1032232-78.2019.8.11.0041 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

6 de março de 2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016591-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO RODRIGUES SILVA OAB - MT14477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1016591-70.2019.8.11.0002 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 26038680 e da certidão 

que designou audiência de ID 29894744. Várzea Grande/MT, 6 de março 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004710-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. D. M. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1004710-96.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo d 15 ( QUINZE) dias, 
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apresente alegações . Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. Nercy 

Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008278-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1008278-57.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - À(o) Advogado(a) da Autora 

para manifestar acerca do Relatório de Estudo Psicossocial no prazo de 

05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. Edith Garcia 

Analista Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225434 Nr: 5678-95.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVSArpsgTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17133/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELLA FIGUEIREDO 

GRANJA - OAB:10683 MT

 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.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018750-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA BATISTA (RECONVINTE)

ELIETE TEIXEIRA BATISTA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDACYR CECILIA FERREIRA PAES DE BARROS ZERBINATO 

(RECONVINDO)

JACKELINE ALVES ZERBINATO (RECONVINDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS 

DE TUTELA DE URGÊNCIA. Vistos, Recebo os autos no estado em que se 

encontram. Levando-se em conta a competência dessa especializada e 

considerando - se que os artigos 615 e seguintes de Código de Processo 

Civil, dispõem sobre a legitimidade para promover ação de Inventário. 

Intimem-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias readequar a 

inicial, requerendo o que entender de direito, sob pena de indeferimento do 

pedido. Intimem-se as partes. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILZALENE SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES OAB - MT24466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA (REU)

IVO ELSON HOFFMAN (REU)

Outros Interessados:

SULEIMA GUIA DE OLIVEIRA COSTA (TESTEMUNHA)

OSEIAS LEITE GALVAO (TESTEMUNHA)

NELSON JOSE DE SOUZA (TESTEMUNHA)

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 N. 1000936-63.2016 - PJE AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEM”. REQUERENTE: 

KEYLA VITÓRIA OLIVEIRA, neste ato representada por sua genitora 

NILZALENE SILVA DE OLIVEIRA. REQUERIDOS: IVO ELSON HOFFMAN e 

MARIA AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEM”, proposta por 

KEYLA VITÓRIA OLIVEIRA, neste ato representada por sua genitora 

NILZALENE SILVA DE OLIVEIRA, em desfavor de IVO ELSON HOFFMAN e 

MARIA AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA. Juntou documentos e 

procuração IDs. 1625595 até 1625646 e 17035200. A exordial foi recebida 

ID. 1635564. Verifica-se que só o requerido IVO ELSON HOFFMAN foi 

citado ID. 4345968, informando que não tem interesse na autocomposição 

da lide. A parte autora requereu a desistência da ação, nos termos do 

artigo 485, VIII, § 5º do Código de Processo Civil ID. 18973609. O Ministério 

Público manifesta-se favorável ao pedido de extinção do presente feito, 

nos moldes do disposto no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil (ID. 

25170031). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido. 

O processo teve seu normal trâmite, com os atos correlatos a prestação 

jurisdicional, no entanto, a requerente postula a desistência da ação sem 

resolução do mérito, visto que, foi protocolada duas vezes a mesma ação 

com o mesmo pedido e as mesmas partes. A desistência da ação é ato 

que pode ser apresentado até a sentença, conforme previsão do artigo 

485, § 5°, do Código de Processo Civil. Posto isso, 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. Determino que a Secretaria dessa Especializada, faça a 

juntada do documento de ID. 1625646 nos autos do Processo PJE n. 

1003042-95.2016.8.11.0002. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Várzea 

Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1017742-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI BEZERRA DE AQUINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO LITIGIOSO Vistos, 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, com observância 

dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código de Processo Civil, intimando-se 

as partes, para comparecer a Audiência de Conciliação que se realizará 

no dia 05/5/2020, às 13:30 horas (Artigo 695, § 2º do Código de Processo 

Civil). §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular 

acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 

16:00 horas”. Intimem-se as partes Às providências. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001461-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROSSI JUNIOR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELY CARINA AMANCIO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AUDIÊNCIA COLETIVA A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito, Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli, no uso das atribuições legais, Portaria 

007/2016 – NUPEMEC-PRES. CONVIDA Vossas Senhorias, Marcos Rossi 

Junior e Michely Carina Amancio G. de Almeida, para AUDIÊNCIA 

COLETIVA que se redesignada para o dia 12 de março de 2020, às 

08:00horas, no Fórum da Comarca de Várzea Grande – MT, onde na 

sequência acontecerá a Oficina de Direito Sistêmico, com objetivo de 

solucionar o conflito parental verificado nos autos do Processo PJE 

1001461-11.2017.811.0002 Sua presença é aguardada. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001461-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROSSI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELY CARINA AMANCIO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AUDIÊNCIA COLETIVA A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito, Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli, no uso das atribuições legais, Portaria 

007/2016 – NUPEMEC-PRES. CONVIDA Vossas Senhorias, Marcos Rossi 

Junior e Michely Carina Amancio G. de Almeida, para AUDIÊNCIA 

COLETIVA que se redesignada para o dia 12 de março de 2020, às 

08:00horas, no Fórum da Comarca de Várzea Grande – MT, onde na 

sequência acontecerá a Oficina de Direito Sistêmico, com objetivo de 

solucionar o conflito parental verificado nos autos do Processo PJE 

1001461-11.2017.811.0002 Sua presença é aguardada. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006862-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA CRISTINA BUENO DE SOUZA OAB - 060.357.711-30 

(REPRESENTANTE)

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

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1006862-54.2018.8.11.0002 AÇÃO DE ALIMENTOS 

REQUERENTE: N.R.S.S., representado por sua genitora MAYRA CRISTINA 

BUENO DE SOUZA. REQUERIDO: RAFAEL SANTOS DA COSTA. Vistos. 

Considerando a informação de endereço atualizado da parte requerida (ID. 

22138866- Rua Cajazeiras nº 215, esquina com a Rua Garibaldi, Bairro 

Cristo Rei (Loteamento Jardim União), Várzea Grande/MT - CEP 

78118-806), expeça-se novo mandado de Citação. Uma vez que a 

presente demanda tramita pelo rito especial (Alimentos – Lei Federal 

5.478/1968), redesigno a Audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento para o dia 05/5/2020, às 14:30 horas. Intimem-se as partes e 

os procuradores, consignando que cabe ao Advogado de cada parte 

informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s), de acordo com 

o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil ou requerê-las ao 

juízo, nos termos do § 4º do referido dispositivo legal. 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: 1006862-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA CRISTINA BUENO DE SOUZA OAB - 060.357.711-30 

(REPRESENTANTE)

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

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1006862-54.2018.8.11.0002 AÇÃO DE ALIMENTOS 

REQUERENTE: N.R.S.S., representado por sua genitora MAYRA CRISTINA 

BUENO DE SOUZA. REQUERIDO: RAFAEL SANTOS DA COSTA. Vistos. 

Considerando a informação de endereço atualizado da parte requerida (ID. 

22138866- Rua Cajazeiras nº 215, esquina com a Rua Garibaldi, Bairro 

Cristo Rei (Loteamento Jardim União), Várzea Grande/MT - CEP 

78118-806), expeça-se novo mandado de Citação. Uma vez que a 

presente demanda tramita pelo rito especial (Alimentos – Lei Federal 

5.478/1968), redesigno a Audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento para o dia 05/5/2020, às 14:30 horas. Intimem-se as partes e 

os procuradores, consignando que cabe ao Advogado de cada parte 

informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s), de acordo com 

o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil ou requerê-las ao 

juízo, nos termos do § 4º do referido dispositivo legal. Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312374 Nr: 8464-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDAM, MRDAA, CDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

Nome do intimando:

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271225 Nr: 11912-25.2011.811.0002

 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: JADS, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

Nome do intimando:

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246562 Nr: 6683-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:19494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16611, Odila Zorzi - OAB:8.619

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

Nome do intimando:

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108496 Nr: 4429-80.2007.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEMIN DE ALMEIDA CAMPOS, BENEDITO DE ALMEIDA 

CAMPOS, ELSON VICENTE DE CAMPOS, GONÇALO EDNO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CIRO XAVIER DE CAMPOS, 

M.G.C.C. REP. P/ MÃE MARIA GONÇALINA DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932, RONALDO MEIRELLES COELHO - OAB:9212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDERLY SOARES VARELLA 

JÚNIOR - OAB:7298/MT, MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470/MT

 Certifico, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, que 

sirvo-me deste ato para intimar os requerentes (na pessoa da advogada 

Adrielly Crizolle - OAB/MT 20.932) do desarquivamento destes autos; 

oportunizando-lhes vistas pelo prazo legal. Oportunamente advertindo que 

feito permanecerá disponível nesta Secretaria por 30(trinta) dias e, sem 

novas manifestações, retornará ao Arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004092-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RACHEL CRISTINA DO NASCIMENTO YASSIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO INTERDIÇÃO Vistos, Concedo os benefícios da justiça gratuita 

nos termos da lei 1060/50. Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada 

por RACHEL CRISTINA DO NASCIMENTO YASSIN em face de 

SEBASTIANA DO NASCIMENTO, qualificadas nos autos. Informa que é 

neta da demandada, que encontra-se acometida de doença classificada 

pelo CID 10:30.1 (Doença de Alzheimer), conforme documentos de ID 

28978761 Relata que em razão da patologia, a requerida não possui 

condições de praticar os atos da vida civil. Requer a interdição com os 

efeitos da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. Considerando os 

fatos e a documentação contida nos autos, Defiro o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida, e em atenção ao disposto no 

artigo 749 do Código de Processo Civil, nomeio, provisoriamente, a Sra. 

RACHEL CRISTINA DO NASCIMENTO YASSIN, curadora da interditanda 

(SEBASTIANA DO NASCIMENTO). Lavra-se termo de compromisso. 

Cite-se, com as advertências legais. Determino seja realizada diligência de 

constatação da situação da demandada 30 (trinta) dias após o 

cumprimento do mandado de citação. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004168-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANI CRISTINI DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DA SILVA QUINTINO (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, Processe-se em segredo de 

justiça. Recebo os autos nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 5478/68. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Face aos elementos de que disponho e ainda 

por não constar nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, 

arbitro alimentos provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no 

valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pagos até o 

dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, depositados em conta 

bancária indicada na inicial. Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo 

Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, mantenho o rito do 

processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento que designo para o dia 03/9/2020, às 14 horas, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e 

revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado, passando-se, 

em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

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

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004169-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ANDREIA DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CONCEICAO MUNIZ (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, Processe-se em segredo de 

justiça. Recebo os autos nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 5478/68. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Face aos elementos de que disponho e ainda 

por não constar nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, 

arbitro alimentos provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no 

valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, pagos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, depositados em conta 

bancária indicada no documento de ID. n. 29004040. Considerando-se o 

preceituado pelo Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo 

Civil, mantenho o rito do processamento pela Lei 5.478/68. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 03/9/2020, às 

14:30 horas, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em extinção e arquivamento do processo e da parte 

requerida em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá o requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

Advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à 

prolação da sentença. §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes 
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em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004176-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE RAMOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ALVARÁ Vistos, Retifique-se o nome da ação junto ao sistema 

PJE, fazendo constar como Alvará Judicial. Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. Acerca do 

pedido inicial, ouça-se o Ministério Público. Oficie-se a Caixa Econômica 

Federal para informar acerca de valores de qualquer natureza existentes 

em nome do “de cujos” Intime-se a parte autora para que junte aos autos 

cópia de certidão de dependentes junto ao INSS. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003408-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA HONORATO (REQUERENTE)

MARCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

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

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003484-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOUZA MORCILLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL Vistos, Versam os autos 

sobre AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

que MARIA JOSÉ SOUZA MORCILLO, move em desfavor de JORGE 

FERNANDES DA SILVA, ambas qualificadas nos autos. Informa que 

conviveu com o requerido pelo período de 26 (vinte e seis) anos, estando 

separado. Relata que do relacionamento não adveio nascimento de filhos. 

Alega que durante a convivência não adquiriram bens. Requer o 

reconhecimento e dissolução da união. É o que merece relato. Decido. 

Recebo o feito como Ação Declaratória de União Estável. Proceda-se a 

nova autuação ao feito. Retifique-se junto ao Distribuidor. Considerando a 

busca negativa pela Rede INFOSEG, cite-se por edital o demandado, 

anotando-se o prazo de 30 (trinta) dias, com observância dos §§ 1º, 3º e 

4º, Artigo 695 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, para 

comparecer a Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

_____/_____/2020, às _______ horas (Artigo 695, § 2º do Código de 

Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para contestação de 15 

(quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 

695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Notifique-se o Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001514-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PIMENTA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

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

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ALVARÁ Vistos, Recebo os autos no estado em que se 

encontram. Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias 

(Artigo 319, II do Código de Processo Civil), retificar o polo ativo da 

demanda, fazendo constar como autora a interditada, representada por 

sua curadora sob pena de indeferimento do pedido. Atendida a 

determinação concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do artigo 98 do CPC/2015. Acerca do pedido inicial, ouça-se o Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003505-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE APARECIDA VITORINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM 

REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E OFERTA DE ALIMENTOS. Vistos. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso 

Cumulado com Pedido de Regulamentação de Convivência e Oferta de 

Alimentos que JOÃO PAULO GOMES DA SILVA em desfavor MARGARETE 

APARECIDA VITORINO, todos qualificados nos autos. Afirma que 

casou-se com a requerida em 05 de dezembro de 2002, tendo a ruptura 

ocorrido em setembro de 2019. Destaca que dessa união adveio 

nascimento de 01 (um) filho, JOÃO PAULO GOMES DA SILVA FILHO, 

nascida em 27 de julho de 2007. Relara que adquiriram bens conforme 

descrito na inicial. Oferta alimentos em favor do filho no valor equivalente a 

40,08% (quarenta vírgula zero oito por cento) do salário mínimo e requer 

liminarmente a regulamentação de convivência com o adolescente. Junta 

documentos. É o breve relato. DECIDO. Diante da oferta, fixo os alimentos 

provisórios em 40,08% (quarenta vírgula zero oito por cento) do salário 

mínimo, que deverão ser pagos a partir da intimação do autor, até o dia 10 

de cada mês, mediante depósito em conta ou entregue diretamente a 

genitora do infante. Quanto ao pedido de regulamentação da convivência 

paterna, considerando os fatos narrados no pedido inicial, fica 

assegurado ao genitor, nos termos do artigo 1.589, do Código Civil/2002, o 

direito de estar com o filho na forma pleiteada na inicial. Cite-se a parte 

requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código de 

Processo Civil, intimando-se as partes, para comparecer a Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 03/9/2020, às 15:30 horas (Artigo 695, 

§ 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 
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audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

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

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

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

Processo Número: 1003802-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN KARIN DE CARVALHO (REQUERENTE)

WELYNGTON JHON DE CARVALHO (REQUERENTE)

EVELYN CRISTIAN CANI CARVALHO (REQUERENTE)

DIUSA DO CARMO EREMITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL VITOR DE SOUZA PINHEIRO OAB - MT26551/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY FURLAN OAB - MT27454/O (ADVOGADO(A))

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

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ALVARÁ Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. Acerca do pedido inicial, 

ouça-se o Ministério Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004178-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Divórcio Litigioso Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se a 

parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes, para comparecer a Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 02/9/2020, às 13 horas (Artigo 695, § 

2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

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

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Intimem-se as partes Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004179-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CRESPIM DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Divórcio Litigioso Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se a 

parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes, para comparecer a Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 08/9/2020, às 13 horas (Artigo 695, § 

2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

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

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Intimem-se as partes Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004709-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARQUES DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ PARTE ADVERSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Vistos, Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita nos termos do Art. 98 do Código de 

Processo Civil. Acerca do pedido inicial, ouça-se o Ministério Público. Às 

providências Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005074-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE CINI (REQUERENTE)

FABIANA SIQUEIRA (REQUERENTE)

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

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005105-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Divórcio Litigioso Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se a 

parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes, para comparecer a Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 08/9/2020, às 13:30 horas (Artigo 695, 

§ 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 
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audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

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

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Intimem-se as partes Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005054-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYSSA SANDRA RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS CUMULADA COM 

REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA Vistos, Diante da cumulação de 

pedidos, o processo seguirá o procedimento comum (Artigo 327 do Código 

de Processo Civil). Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

Oferta de Alimentos Cumulada com Regulamentação de Convivência 

proposta por LEANDRO DE FIGUEIREDO, em face de THAMIRES VITÓRIA 

RODRIGUES DE FIGUEIREDO e THAYSSA GABRIELLY RODRIGUES DE 

FIGUEIREDO representadas por sua genitora SANDRA RODRIGUES, todos 

qualificados nos autos. Alega que é pai das requeridas, fruto de um 

relacionamento com a Sra. Sandra. Afirma que deseja contribuir 

formalmente para o sustento das filhas, oferta alimentos no valor 

equivalente a 65.5% (sessenta e cinco vírgula cinco por cento) do salário 

mínimo. Requer a regulamentação da convivência período de férias 

escolares. Junta documentos. É o Relatório. Decido. Diante da oferta, fixo 

os alimentos provisórios em 65.5% (sessenta e cinco vírgula cinco por 

cento) do salário mínimo, que deverão ser pagos a partir da intimação do 

autor, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta ou entregue 

diretamente a genitora das requeridas. Quanto ao pedido de 

regulamentação da convivência paterna, considerando os fatos narrados 

no pedido inicial, fica assegurado ao genitor, nos termos do artigo 1.589, 

do Código Civil/2002, o direito de estar com as filhas na forma requerida na 

petição inicial. Considerando-se o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

Lei n. 13105/2015, designo audiência de Conciliação para o dia 08/9/2020, 

às 15 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 CPC. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Decorrido o prazo, com ou sem 

contestação, ouçam-se a parte autora e o Ministério Público. Intimem-se as 

partes. Intimem-se as partes. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011675-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FRANCISCO GAYOSO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

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

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ALVARÁ Vistos, Recebo os autos no estado em que se 

encontram. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 98 do CPC/2015. Acerca do pedido inicial, ouça-se o Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020513-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE PAULA SILVA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

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

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Vistos, Recebo os autos no estado em se encontram. 

Considerando-se o valor a ser liberado mediante ALVARÁ JUDICIAL 

encontra-se vinculado ao que tramitou pela Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões dessa comarca. Isto posto, declino da 

competência ao Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, para prosseguimento e julgamento da 

presente lide. Remetam-se os autos para redistribuição àquele Juízo com 

as homenagens de estilo; procedam-se as baixas e anotações de praxe. 

Ciência ao MP. Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002745-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAILDA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

NEUZA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO INVENTÁRIO Vistos, Consoante decisão do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso declarando essa Especializada competente para 

processar e julgar o presente feito acolho a determinação. Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante VAILDA FERNANDES DA SILVA que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (Artigo 617, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Cite-se a Fazenda (CPC art. 626), para que manifeste-se sobre os 

valores, podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 15 

(quinze) dias (art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 638), manifestando-se expressamente. Notifique-se 

após o representante do Ministério Público. Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

ultimas declarações (art. 628) e digam, em 15 (dez) dias (art. 637). Se 

concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638). Intimem-se. 

Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007458-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNERARIA NOVA VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007458-67.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): JORGE DA COSTA BARBOSA REU: FUNERARIA NOVA 

VARZEA GRANDE LTDA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 294 de 444



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

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002559-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODEVAG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VARZEA GRANDE 

(REU)

Outros Interessados:

LEOCIR EBERLE (CONFINANTES)

PAULINA JACINTA DO NASCIMENTO (CONFINANTES)

JOSÉ LUIZ PALOMBO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002559-65.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO REU: CODEVAG 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VARZEA GRANDE Vistos... 

Realizadas buscas de endereço da parte requerida, conforme 

documentos em anexo, determino que a Sra. Gestora providencie a 

expedição de novo mandado, objetivando a citação. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008922-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILEMIR LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que o recurso de apelação é 

tempestivo, sendo assim, impulsiono os autos a parte autora para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 6 de março 

de 2020 TANIA SEBASTIANA RODRIGUES 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 237580 Nr: 17355-25.2009.811.0002

 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: GENILTON GONZAGA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSO FORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SANTANA VITORIANO - 

OAB:OAB/MT20.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 Vistos...

Diante da comunicação da quitação do débito, extingo o processo e 

determino o seu arquivamento.

E, por fim, mantenho a assistência judiciária por já ter operado a preclusão 

de questionar.

P.C.I.

V.G, 04/03/2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250113 Nr: 9500-58.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA, DEONICIO MAXIMO DA SILVA, 

Jovino Francisco da Silva, ENÉIAS QUIRINO DA SILVA, JOÃO ANTÔNIO 

DA CRUZ, PAULINO DA SILVA CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATAVENTO SITEMA DE IRRIGAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 12.197-B, ERIK NEVES BARACAT - 

OAB:OAB/MT 18.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLIENE AUXILIADORA 

CORRÊA DE MAGALHÃES - OAB:19.695-O MT, MARCO AURELIO 

MONTEIRO ARAUJO - OAB:MT 8.510, RAFAELA VITÓRIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17.893, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11.972/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre a certidão do 

oficial de justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 284077 Nr: 3054-68.2012.811.0002

 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: EMILIANA PAULINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CINIRA C. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO ADRIANO ROSSETTO 

POLIZZELI - OAB:26.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Poder Judiciário Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 Hora 17:00 Código: 284077 - Feitos Cíveis: 3054-68.2012.811.0002 - 

Físico

Tipo de Ação: Usucapião->procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->procedimentos Especiais-

Tipo da Audiência: Conciliação, Instrução e Julgamento

Requerente: Emiliana Paulina da Silva

Advogado: Erico Adriano Rossetto Polizzeli

Requerido (a): Ana Cinira C. da Silva

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Feito o pregão, constato a presença da parte autora devidamente 

representada por seu advogado, ausente a parte requerida constato a 

presença da representante da Defensoria Publica.

Constato a presença dos estagiários João Vitor Costa Piasecki e Mateus 

Guimarães de Souza.

 Pela MMª Juíza foi dito:

Colhido o depoimento da parte autora e de 03 testemunhas dou como 

encerrada a instrução.

Ofertado oportunidade para as partes oferecerem memoriais as mesmas o 

fazem de forma remissiva.

Permaneçam os autos em gabinete 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

Advogado da parte autora: Parte autora:

Advogada da parte ré: Parte ré:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 345437 Nr: 12202-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES GONÇALO NOGUEIRA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB-MS 3556, FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - 

OAB:16956/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Poder Judiciário Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Hora 16:00 Código: 345437 - Feitos Cíveis: 12202-35.2014.811.0002 - 

Físico

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->procedimento de 

Conhecimento->processo de Conhecimento-

Tipo da Audiência: Conciliação, Instrução e Julgamento

Requerente: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Advogado: Flavio Jaco Chekerdemian Junior

Advogado: Luiz Augusto Arruda Custódio

Requerido(a): Marcondes Gonçalo Nogueira de Moraes

Advogado: Defensoria Publica Mato Grosso

Feito o pregão, constato a presença do advogado da parte requerente Dr. 

Luiz Augusto Arruda Custódio e da defensora da parte requerida.

Pela MMª Juíza foi dito:

Ao compulsar os autos verifico que a presente solenidade fora designada 

de forma equivocada.

Verifico ainda que, já ocorreu a audiência de instrução e Julgamento tendo 

inclusive as partes apresentado seus memoriais escritos.

Ante o acima exposto determino que permaneçam os autos em gabinete 

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

Advogado da parte autora: Parte autora:

Advogado da parte ré: Parte ré:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 328205 Nr: 24528-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SEMENTES MARIA SOPHIA LTDA - ME, 

IVONETE APARECIDA MEZIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS AGRONEGÓCIOS LTDA ME, OSMAR 

FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:16389, 

SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15.374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GRACIANO DE 

PAIVA - OAB:59232/PR

 Processo nº 24528-61/2013 (Cód. 328205)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório manifestem-se a embargante e embargado 

quanto às petições e documentos de fls. 585/794 no prazo comum de 30 

(trinta) dias.

Deverão, também, falar sobre o ofício de fls. 787-v.

Feito isso, conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 05 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1018983-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR OAB - MT21623-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GREGORIO DO ESPIRITO SANTO FILHO (REU)

Outros Interessados:

ADELINA MARQUES DA SILVA (CONFINANTES)

GONCALO APARECIDO DA SILVA (CONFINANTES)

CLAUDIA MENDES DE MATOS (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1018983-80.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Especial (Constitucional), Usucapião Extraordinária, Usucapião 

Ordinária, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: MARIA DAS GRACAS FERREIRA 

DA SILVA Endereço: RUA CABO VERDE, 06, (COHAB STA FÉ), CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-456 POLO PASSIVO: Nome: 

JOSE GREGORIO DO ESPIRITO SANTO FILHO Endereço: RUA VIOLETA, 

04, (LOT AT B VISTA), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78142-858. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO AOS INTERESSADOS E AUSENTES, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Autora e réu conviveram 

maritalmente por quase 20 (vinte) vinte anos, entre 1981 e 2000 e, na 

constância da união, tiveram 02 (dois) filhos e amealharam o seguinte 

imóvel: Um lote de terreno urbano sob o nº 06 (seis) da Quadra nº 05 

(cinco) do loteamento denominado CONJUNTO HABITACIONAL JAIME 

CAMPOS, com área total de 200 metros quadrados, na Cidade de Várzea 

Grande/MT, matriculado sob o nº 46.910 do 1ª CRI desta. Em meados do 

ano 2000 o réu abandonou o lar e, por tal razão, em 2011 a autora propôs 

ação de divórcio (anexo). Naquele feito fora realizado acordo, sendo que, 

embora tenha juntado a documentação do imóvel, por seu 

desconhecimento, nada fora decidido quanto a este. Em que pese a autora 

ter envidado esforços pra que o réu voluntariamente lhe transfira a 

propriedade do imóvel em comento, este sempre se escusou, não lhe 

restando alternativa senão a propositura da presente demanda. DECISÃO: 

Processo: 1018983-80.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA DAS GRACAS 

FERREIRA DA SILVA REU: JOSE GREGORIO DO ESPIRITO SANTO FILHO 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute 

posse em forma de lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso 

temporal da posse, deixo de designar audiência de conciliação. Determino 

a citação do réu, dos confinantes, bem como, a expedição de edital de 

citação aos interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se 

ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, CAMILA FERREIRA DOS SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 296 de 444



VÁRZEA GRANDE - MT, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. CFS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008863-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE OZORIO BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

vidal guerreiro (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008863-46.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELENICE OZORIO BORBA REU: VIDAL GUERREIRO Vistos... 

Por não verificar a impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito. Delimito que a prova deverá 

versar quanto à culpa do réu pelo alegado erro médico, bem como, os 

danos morais e materiais e estéticos sofridos pela autora. Para tanto, 

caberá à ré a prova de que agiu de forma lídima e que inexiste em sua 

conduta os fatos danosos narrados pela autora na exordial. Postergo a 

análise da preliminar por entender que se confunde com o mérito. Como 

meio de prova, entendo necessária a realização de prova pericial médica, 

e para tanto, nomeio, o médico Dr. Elson Taveira Adorno Filho, cirurgião 

plástico, com endereço na Rua dos Lírios, n.° 525, Clínica Nossa Senhora 

das Graças, Sala 01, Bairro Jardim Cuiabá, fone 3052-8002 e e-mail 

elsonadorno@hotmail.com. Em decorrência, perde o objeto a impugnação 

de fls. 238/242. Assim, intimem-se as partes, para querendo, em cinco 

dias, formularem quesitos e indicar assistente técnico em conformidade 

com o art. 465, do CPC. Decorrido o prazo supra, intime-se o perito para 

tomar ciência de sua nomeação dizendo se aceita o encargo, bem como, 

apresentar proposta de honorários, os quais deverão ser arcados pela 

parte autora. À vista da resposta do perito, intime-se requerida para em 

dez dias comprovar o pagamento dos honorários periciais. Comprovado o 

depósito da verba honorária, intime-se o perito judicial para que retire os 

autos para realização da perícia, sendo o prazo máximo de trinta dias para 

a entrega do Laudo Pericial em cartório. Fica desde já autorizado o 

levantamento de 50% dos honorários, no início dos trabalhos periciais. 

Juntando o laudo digam as partes em cinco dias e conclusos para 

designação de audiência. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005510-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR BOMDESPACHO SOARES DA SILVA (REU)

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT9833-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005510-95.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADEVALDO DOS SANTOS VIEIRA REU: UNIAO TRANSPORTE 

E TURISMO LTDA, ODENIR BOMDESPACHO SOARES DA SILVA Vistos... 

Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze dias, indicarem as 

provas pretendem produzir. Feito isso, conclusos para 

saneamento/julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007361-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS (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:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007361-72.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos... Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado 

e levando-se em conta que as circunstâncias da causa presumem ser 

improvável a transação em audiência preliminar, pela economia e 

celeridade processuais passo ao saneamento do feito. DA CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que A ausência de requerimento administrativo não 

implica carência de ação por falta de interesse de agir, não se podendo 

estabelecer que o acesso à justiça seja condicionado a prévio pedido de 

pagamento administrativo, sob pena de afronta à garantia constitucional 

estabelecida no art. 5º XXXV da CF "a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO 

IML. No mais, não havendo matéria de ordem pública que mereça 

apreciação prévia, estando as partes devidamente representadas e 

encontrando interesse processual latente, remetendo-o à instrução e 

delimito que a prova deverá versar sobre a quantificação da lesão sofrida 

pela parte autora mediante perícia médica. No caso concreto, é 

incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito e das lesões dele 

decorrentes, mas não a extensão da invalidez da autora. A condição de 

hipossuficiência do autor não deve apenas ser examinada sob o aspecto 

técnico e informativo, mas também deve ser observada a sua 

incapacidade econômico-financeira, visto que litiga sob o pálio da 

gratuidade de justiça e, sendo imprescindível a produção de prova pericial 

para a solução da lide, entendo ser cabível a inversão do ônus da prova, 

pelo que desde já o faço, ficando a parte requerida responsável pelo 

pagamento das custas periciais. Ainda, há maior facilidade à requerida em 

produzir a prova, principalmente porque se questiona o grau de 

incapacidade advinda da lesão sofrida pelo autor, de modo que é seu o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. 

Nesse contexto, por ser a prova pericial relevante e necessária para 

comprovar se das lesões sofridas decorreu invalidez permanente e, em 

caso positivo, se foi total ou parcial (neste caso, o segmento corporal 
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atingido), completa ou incompleta (e o grau de repercussão: intensa, 

média, leve ou residual). Dessa forma, considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. João 

Leopoldo Baçan (CRM 5753), com endereço profissional na Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower 9º andar, sala 908, Centro Cuiabá-MT e 

fone 99601-1639, (E-mail: joao_bacan@yahoo.com,br) para realização da 

perícia, independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 

422, do CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente 

quesitos e, caso queira, assistente técnico. Para tanto, arbitro os 

honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Na forma do 

art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor do Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Consigno ainda, que as partes 

podem, no prazo de cinco dias, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, 

nos termos do art. 357, § 1º. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004134-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR VIEIRA (AUTOR(A))

ELEM MARIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

ANTONIO TEIXEIRA BAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004134-69.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANTONIO TEIXEIRA BAIA, ELEM MARIANA DE SOUZA, CLAUDENIR VIEIRA 

REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos... Trata-se de analisar embargos 

declaratórios opostos pela autora, ao argumento de a r. decisão existe 

contradição quanto em relação ao litisconsórcio ativo. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão embargada qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada (art. 1.022 do CPC). 

Também são admitidos para correção de eventual erro material, conforme 

preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, 

excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. Em que pese os 

argumentos da autora, além de entender inexistir contradição, os 

fundamentos que me levaram a não acolher a pretensão inaugural foi o 

fato de, apesar de todas as casas estarem no mesmo condomínio, 

entendo que o dano em cada imóvel é diferente, devendo as ações 

tramitarem de forma autônoma (CPC, art. 113 I), inclusive, para facilitar no 

julgamento. Ainda, por se discutir negligência na fiscalização das 

construções, desrespeito às normas técnicas, será necessário a 

realização de eventual perícia nos imóveis, o que ficará prejudicada 

quando da não separação das ações, vez que cada imóvel terá sua 

peculiaridade. Diante disso, REJEITO os Embargos Declaratórios. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002705-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RONEY NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002705-38.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDSON RONEY NASCIMENTO REU: BENEDITO APARECIDO DE 

OLIVEIRA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por 

EDSON RONEY NASCIMENTO, qualificado nos autos, em desfavor de 

BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA, também qualificado, alegando ser 

credor do réu na quantia de atualizada de R$ 14.060,66, referente aos 

cheques n.° UA-000098 e UA-000122, sacados contra o Banco Itaú, 

agência n.° 1130, c/c 08226-4, emitidos pelo réu, devolvidos por 

insuficiência de saldo. Requer a condenação do réu ao valor atualizado, 

juntando procuração e documentos nos Ids. 12652294 a 12652329. 

Citado, o réu ofertou os Embargos Monitórios de Id. 16404000, alegando 

estar prescrita a pretensão por ter sido ajuizada a Monitória em prazo 

superior a 03 (três) anos. Em sede de Reconvenção, por entender 

prescrita a dívida, requer a condenação do autor na forma prevista no art. 

940, do Código Civil. Quanto ao pedido principal, a improcedência do 

pedido em face da prescrição. Os Embargos são desacompanhados de 

instrumento procuratório e documentos. Impugnação no Id. 16779559, 

vindo-me os autos conclusos para julgamento antecipado. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que versa sobre matéria exclusivamente de direito, sendo 

desnecessária a dilação probatória. Trata-se de Ação Monitória em que o 

autor diz ter recebido do réu dois cheques nos idos de 2015, que foram 

devolvidos por insuficiência de saldo. DA PRESCRIÇÃO Irresigna-se o réu 

quanto à propositura desta ação, dizendo estar prescrita a pretensão do 

autor. Tenho que não prospera a tese do réu, considerando que o prazo 

para propositura da Ação Monitória, ao contrário do que alega, não é de 

03 (três) anos, mas de 05 (cinco), conforme Súmula 503, do Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 503-STJ. O prazo para ajuizamento de 

ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é 

quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na 

cártula. Dessa forma, REJEITO a matéria prejudicial. DA RECONVENÇÃO A 

título de reconvenção pretende o réu/reconvinte a condenação do 

autor/reconvindo ao pagamento do disposto no art. 940, do Código Civil. A 

pretensão do réu/reconvindo supera a condição de simplicidade na 

arguição dos fatos e fundamentos, adentrando na seara da completa falta 

de elementos, até mesmo para fins de recebimento da reconvenção, que 

possui natureza jurídica de ação incidental e não preliminar, considerando 

não ter sido indicado sequer o montante – total ou parcial – que a parte 

entende ter direito. Considerando que os pedidos devem ser certos e 

determinados e a pretensão tem por fundamento importância que se 

assemelha a danos materiais, incorre o réu/reconvinte em ausência de 

condições de admissibilidade da inicial. Importante também registrar, em 

face do não acolhimento da prescrição, única tese arguida pelo 

réu/reconvinte, que a pretensa repetição de indébito fica automaticamente 

afastada. Por consequência, DECLARO EX OFFICIO a carência de ação na 

forma do art. 485, IV e VI, do NCPC, e JULGO ESTA RECONVENÇÃO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Por não ter requerido a 

assistência judiciária gratuita, condeno o réu/reconvente ao pagamento 

das custas processuais, que deveriam ter sido recolhidas quando da 

propositura/distribuição da reconvenção (CNGC, art. 1.222[1]), bem como, 

honorários advocatícios em favor do autor/reconvindo, considerando ter 

sido formada a relação processual, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 4º, III, do NCPC. DO 

PEDIDO MONITÓRIO Passada a questão prejudicial, observo que o autor 

instrui a inicial com os cheques devolvidos por insuficiência de saldo, 

documentos que, a meu ver, revestem-se dos requisitos necessários ao 

procedimento monitório, porquanto possuem prova da bilateralidade e 
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assunção da dívida. Ainda, trouxe aos autos demonstrativo do débito. Ou 

seja, tenho que o autor bem demonstra o direito ao crédito reclamado, eis 

que os documentos que embasam a presente ação demonstram a 

obrigação da ré de pagar, que recebeu os serviços, inclusive, assumiu 

débitos com a assinatura do contrato de prestação de serviços e 

duplicatas, e deixou de efetuar a contraprestação. Por outro lado, o réu 

não ofertou qualquer irresignação ao pleito inicial, limitando-se a arguir a 

prejudicial de prescrição que entendi pela rejeição, concordando com o 

pleito inicial, tornando os fatos verdadeiros por força do 336, do NCPC[2], 

que trata do princípio do ônus da impugnação específica. DA MÁ-FÉ 

Pretende o autor a condenação do réu ao pagamento de multa por 

entender que os Embargos Monitórios são protelatórios, no patamar de 

10% sobre o valor atribuído à causa. Apesar de entender pela total 

impropriedade da peça, tenho não estar sobejamente demonstrada a 

intenção protelatória do réu/reconvinte, sendo certo que sua tese foi 

rejeitada por não cabimento do texto legal (período de prescrição). Logo, 

rejeito a pretensão do autor nesse sentido. DIANTE DISSO, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS para CONSTITUIR DE 

PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL em favor da autora, no 

valor de R$ 14.060,66 (catorze mil sessenta reais e sessenta e seis 

centavos). Para fins de cumprimento da sentença o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a 

partir de 06.04.2018, data dos cálculos de Id. 12652329. Pelo princípio da 

sucumbência, condeno o réu/reconvinte ao pagamento das custas 

processuais neste feito (pedido principal), bem como, honorários 

advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do novo Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, o presente 

feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse da parte autora 

(NCPC, art. 702, § 8o). PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Art. 1.222. A 

reconvenção será oferecida na contestação, com a devida anotação no 

Cartório Distribuidor/Central de Cadastro, com recolhimento das custas, se 

for o caso. [2] Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que 

impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende 

produzir.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000297-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL proposta por ORDILEY NOBRE DE ALMEIDA, devidamente 

qualificada nos autos, em desfavor de OI S.A, também qualificado, que, em 

síntese, informa e pleiteia o seguinte: Extrai-se dos autos que o autor, 

realizou um contrato de prestação de serviços telefônicos com a 

requerida, cujo contrato restou tombado no registro sob o número n°. 

508751335001. Afirma o requerente que, teve seu crédito negado pela 

própria requerida, e, tendo a requerida informado que o crédito estaria 

sendo negado por conta de uma suposta dívida que o autor tem com 

aquela. Alega que, a tal dívida recai sobre um suposto contrato tombado 

sob o registro número 50902543772458, cujo valor é R$ 1.478,74 (mil 

quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Aduz 

que, desconhece tal obrigação decorrente de tal contrato, aduz ainda que. 

Desconhece qualquer procedimento realizado em seu nome concernente a 

obrigação decorrente do contrato n°. 5092543772458. Salienta que ao 

buscar informação teve a indigna surpresa de saber que seu nome e seus 

documentos fora usado por pessoa estranha que de posse de seus 

documentos usou para abrir créditos e contratar com a requerida. Ao final 

requer: seja deferido a tutela de urgência para que a requerida se 

abstenha de lançar o nome do autor no rol dos maus pagadores, requer 

seja concedido ao autor as benesses da gratuidade da justiça, reque seja 

ordenada a parte requerida para que apresente os documentos 

comprovantes do contrato assinado, seja declarado inexistente o valor 

cobrado pela requerida, requer seja a requerida condenada por dano 

moral no valor não inferior a R$ 2.000,00 dois mil reais, seja a parte 

promovida condenada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios no aporte não inferior a 4URH. Com a petição 

inicial o autor fez juntada de: Procuração; documentos pessoais; 

declaração de rendimentos; comprovante de restrição interna; contrato 

assinado e extrato do SERASA/SPC. Recebi a petição inicial, deferi a 

liminar conforme o requerido, designei audiência de conciliação e 

determinei a citação da requerida. Devidamente citada a requerida 

apresentou sua peça de defesa e nela arguiu preliminarmente que o autor 

não fez juntada de qualquer documento hábil capaz de provar a 

hipossuficiência do autor, no entanto requer seja apreciada a impugnação 

do pedido de justiça gratuita do autor. Alega ainda em sede de preliminar a 

litispendência inclusive ante a tese da economia processual, afirma que a 

demandante ingressou com 09 ações em face da requerida com os 

mesmos pedidos constantes dos autos da presente ação. Afirma ocorrer 

a conexão das ações pois se verificou a existência de outras ações com 

a mesma causa de pedir e afirma ser possível que os autos sejam 

apensados ao presente feito para que sejam decididos em uma única 

sentença. Salienta que o autor não compareceu na audiência de 

conciliação e tampouco apresentou justificativa com antecipação para tal e 

diante de tal ato requer seja aplicado multa por ausência a solenidade 

pretérita. No mérito reque a improcedência da demanda, pois alega ter 

agido no exercício regular do direito, afirma ainda que agiu no exercício 

regular do direito, e, que as cobranças são todas devidas pois do ramal 

telefônico do autor o mesmo fez ligações para sua parentela, a saber: sua 

mãe e sua irmã terminal 65 992630197 e 65 998464 0011 respectivamente. 

Aduz que, o autor não faz merecimento quanto a indenização por dano 

moral uma vez que, ser beneficiado com uma sentença de procedência 

neste caso seria associar-se a teoria do enriquecimento ilícito. Ao final a 

empresa ré requer seja a parte autora intimada para comprovar sua 

condição econômica, seja acolhido as preliminares extinguindo o presente 

feito ante a manifesta litispendência, e ao final sejam julgados 

improcedentes os pedidos elencados na peça inicial. Com a contestação a 

requerida fez juntada de faturas comprovando o consumo, procuração e 

substabelecimento bem como carta de preposição e ata da assembleia 

constitutiva da empresa requerida, juntou ainda comprovante de gravação 

em que o autor utiliza o terminal questionado para solicitar reparo nos 

serviços ofertados pela requerida. O autor apresentou impugnação a 

contestação e arguiu má fé com relação ao contrato apresentado nos 

autos, afirma que a requerida apresentou contrato alheio ao discutido 

nesta demanda. Afirma ainda que a requerida apresenta documentos 

unilaterais inclusive com gravação de atendimento, afirma ainda que 

muitos foram os contratos realizados em nome do autor sem seu 

consentimento. Ao final requer o recebimento da presente impugnação e 

seja ratificada os termos apresentados na peça inicial. 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 
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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 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$ 1.478,74 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais 

e setenta e quatro centavos) e diz não conhecer deste contrato que gerou 

o débito acima. 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 ligações telefônicas do terminal 

alegado não existente ou não contratado, trouxe ainda gravações com a 

voz do autor e esta não impugnada pelo autor. Ainda que a autora negue 

conhecer a origem do débito, os elementos dos autos levam-me a concluir 

de forma diversa, ou seja, a autora efetivamente firmou contrato de 

prestação de serviços com a requerida, vindo posteriormente a juízo, de 

maneira falaciosa, arguir não ter mantido relação comercial. Outrossim, 

diante da alegação de inexistência de débito e considerando a 

documentação juntada nos autos pelo réu, que efetivamente comprova a 

contratação e inclusive o uso com algumas faturas que se somadas 

totalizam o valor questionado pelo autor, caberia o autor a contraprova e 

afastamento desses elementos, o que, contudo, não se desincumbiu, 

deixando de produzir qualquer prova do alegado. Talvez a parte tenha 

ingressado com a presente demanda por não ter tido condições de liquidar 

o débito que diga se trata se de uma valor acessível ao homem médio R$ 

1.478,74 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro 

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. DAS PROVAS Dos autos se extrai que 

o autor juntou apenas o extrato da SERASA apenas alegando de forma 

superficial que seu nome estaria “limpo” e que não era para a empresa 

fazer o lançamento no rol dos maus pagadores. Apresenta ainda contrato 

de prestação de serviços telefônicos que tem com a requerida onde 

apresenta o número do ramal usado para ligações telefônicas. Já a 

requerida apresenta em sua peça de defesa as faturas geradas a partir 

do terminal telefônico em questão, apresenta ainda comprovante de 

ligação e gravação com a suposta voz do autor, provando se assim que o 

autor utilizou dos serviços da requerida, apresentou também os contratos 

devidamente assinados pelo autor. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA O ponto de prova nesta demanda reside na existência ou não de 

dívida (“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”) que pudesse dar guarida à anotação 

de restrição no nome do autor no Serasa e SPC e, conseqüentemente, 

eventual condenação por perdas e danos por anotação indevida. 

Malgrado as assertivas do autor, tenho que se trata de verdadeira 

confissão à aventura jurídica que engendrou em desfavor do réu. Saliento, 

também, conforme alega o autor em sua inicial que jamais utilizou dos 

serviços da requerida, sendo alegado ainda que outra pessoa utilizou dos 

documentos pessoais do autor para contratar os serviços disponibilizados 

pela requerida. O autor disse em sua inicial que a dívida poderia ter sido 

originada por documentos extraviados, em que outra pessoa utilizou para 

contratar com a requerida. Não obstante a isso deveria então o autor 

trazer aos autos no mínimo o boletim de ocorrência, deveria mostrar lisura 

em ao menos juntar comprovante de tentativa de cancelamento deste 

serviço e de outros, deviria também trazer aos autos comprovante de ou 

protocolo de que está providenciando a retirada de novos documentos. 

Mas nem isso o autor fez ! Aliás, sequer houve impugnação à assinatura 

dos serviços contratados, fazendo-me presumir que esta ação foi 

intentada com a simples intenção de prejudicar o réu ou obter vantagem 

ilícita. Com relação à má-fé, cediço que ela não é presumida, mas deve ser 

comprovada. In casu, o próprio autor provou seu intento de litigar em 

má-fé, induzindo este juízo a erro e faltando com a verdade e, por isso, 

deve assumir as penas por seus atos. Nesse sentido é a jurisprudência: 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA 

DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. CONDENAÇÃO EM 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS MANTIDO. I - Desincumbindo o autor do ônus probatório 

concernente a fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência 

do pleito exordial, nos termos dos artigos 333, I e 396 da legislação 

processual civil. II - Se dos autos resultar demonstrada a alteração da 

verdade dos fatos, protelando o cumprimento de obrigação regularmente 

constituída, o pedido há de ser julgado improcedente, com a condenação 

em litigância de má-fé. III - Não havendo condenação de mérito, os 

honorários do advogado são fixados nos termos do par. 4º, do art. 20, do 

CPC. Apelo conhecido e improvido."(Apelação Cível nº 67396-4/188 

(200201982999), 4ª Câmara Cível do TJGO, Goiânia, Rel. Des. Borges de 

Almeida. j. 27.02.2003, unânime, DJ 25.03.2003). DO PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Demonstrada a origem da dívida e 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, conseqüentemente, culpa e nexo 

causal a ensejar o arbitramento da verba condenatória. Com efeito, não 

houve qualquer ilícito. A requerida cumpriu o ônus que lhe incumbia, 

apresentando provas que justifica a inscrição futura do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, que se deu no exercício regular do direito 

de cobrança por inadimplência, o que afasta o pedido em condenação por 

dano moral. Aliás, o art. 188 do Código Civil dispõe: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício 

regular de um direito reconhecido; (...)” Sobre este dispositivo leciona 

Maria Helena Diniz: “Atos lesivos que não são ilícitos: Há hipóteses 

excepcionais que não constituem atos ilícitos apesar de causarem danos 

aos direitos de outrem, isto porque o procedimento lesivo do agente, por 

motivo legítimo estabelecido em lei, não acarreta dever de indenizar, 

porque a própria norma jurídica lhe retira a qualificação de ilícito. Assim, 

ante o artigo sub examine não são ilícitos: a legítima defesa, o exercício 

regular de um direito e o estado de necessidade. (...) Exercício regular de 

um direito reconhecido: Se alguém no uso normal de um direito lesar 

outrem não terá qualquer responsabilidade pelo dano, por não ser um 

procedimento ilícito.” (Novo Código Civil Comentado, Coord. Ricardo Fiúza, 

Saraiva, São Paulo - SP, 2003, p. 186). Nesse contexto, à vista da 

inequívoca contratualidade e da inadimplência da apelante, hialino está que 

a empresa recorrida não praticou qualquer ilicitude, ao revés, agiu no 

exercício regular de direito quando promoveu a questionada negativação. 

QUANTO A AUSENCIA INJUSTIFICADA A AUDIÊNCIA Em que pese, 

devidamente intimado o autor e seu patrono para comparecer à solenidade 

designada para a data de 13/04/2018, às 09:30 horas, os mesmos não 

compareceram e tampouco justificaram antecipadamente sua ausência e 

quando o fez juntou nos autos documentos vagos, sem lastro mínimo, aliás 

o patrono do autor de preocupou em apenas juntar uma ata da audiência 

ocorrida na Justiça do Trabalho que ocorreu na mesma data e em horários 

diferentes! Ou seja, lá, naquela Justiça a solenidade ocorreu na mesma 

data, porem em horários diferentes, ou seja, as 08horas e 38 minutos, a 

solenidade referida neste juízo ocorreu na data de 14/04/2018 ás 9:30 

horas. Neste tempo esta Magistrada consultou o processo: 

0000072-60.2018.5.23.0108 tombado na 3º Vara do Trabalho de Várzea 

Grande –MT e não logrei êxito em localizar o nome do patrono do autor 

lavrado em ata de audiência devidamente juntado por aquela Respeitável 

Serventia (Id e36e1ca - Ata da Audiência Juntado por ALEX FABIANO DE 

SOUZA em 13/04/2018 10:52), o que me leva a crer que o mesmo tenta 

ludibriar este Juízo se ocupando de documentos não condizentes com a 

realidade dos fatos. A teor do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil 

de 2015 temos: "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, revertida em favor da União 

ou do Estado". Diante do acima exposto determino a aplicação da multa 

constante no § 8º, do Art. 334 do NCPC, no aporte de 2% sobre o valor da 

causa, o que neste caso é de R$7.004,94(sete mil e quatro reais e 

noventa e quatro centavos). DA ATUAÇÃO DO 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 por ocasião da restrição interna nos cadastros da própria 

requerida é débito inexistente e que desconhece o débito no valor de 

R$1.484,74(um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e 
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quatro centavos). Vejamos: “5) No mérito, confirme a liminar pleiteada, 

reconhecendo a falha na prestação do serviço, posto que a parte autora 

não possui liame jurídico com a ré que justificasse o gravame em tela, pois 

desconhece a obrigação apontada, e declare a inexistência do debito 

discutido, no valor de R$1.484,74(um mil, quatrocentos e oitenta e quatro 

reais e setenta e quatro centavos), com faturas assim discriminadas: 

Faturas 680638954-000, vencida em 05/08/2017 no valor de R$219,64, 

faturas 701692279-000, vencida em 05/08/2017 no valor de R$163,35; 

fatura 715330162-000 vencida em 05/08/2017, no valor de R$139,90; 

fatura 722555098-000, vencida em 05/08/2017, no valor de R$194,27, 

fatura 729690803-000, vencida em 05/08/2017, no valor de R$160,88, 

fatura 738428328-000, vencida em 05/08/2017, no valor de R$160,88, 

fatura 744683167-000, vencida em 05/08/2017, no valor de R$206,03 e 

fatura 755462411-000, vencida em 05/08/2017, no valor de R$239,79”. 

(grifo nosso) 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. DETERMINO a 

Senhora Gestora que: · Expeça-se oficio a OAB – Ordem dos Advogados 

do Brasil, comunicando acerca da atitude temerária do patrono do autor. · 

Devendo proceder com a expedição e juntada do comprovante de 

recebimento do oficio ordenado. · Deverá ainda, proceder com o 

acompanhamento acerca das providencias tomadas, sempre que possível 

oficiando e solicitando o andamento de tais providencias. · Atente-se a 

senhora Gestora cumprindo conforme o determinado, sob pena de 

responsabilização. “Ex positis”: JULGO IMPROCEDENTES os pedidos feitos 

nesta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais. Em decorrência, REVOGO a tutela de ID Nº 11572589. 

CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da 

ré, que fixo em 10% 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 05 de março 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.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013720-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1013720-67.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 56.081,30 ESPÉCIE: 

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Perdas e Danos, Indenização 

por Dano Moral, Liminar]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: RODRIGO FERREIRA DA COSTA Endereço: RUA PEDRO 

ALVES FERREIRA, 371, (LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78115-690 POLO PASSIVO: Nome: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS 

CUIABA LTDA Endereço: RUA CABACEIRA DO PANTANAL, S/N, 

QUADRA01 LOTE 01, LOTEAMENTO ECOVILLE PANTANAL, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Nome: GOLDEM GESTAO DE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 

6300, - DE 7899/7900 A 7989/7990, JARDIM SANTA MARTA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78043-695 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, 

PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 6 de março 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: 1000499-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA PENTECOSTAL EVANGEHLO DE CRISTO MINISTERIO IDE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

ODAIR DA MOTA SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1000499-80.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[Propriedade, Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: IGREJA PENTECOSTAL EVANGEHLO DE 

CRISTO MINISTERIO IDE Endereço: RUA SEIS, 541, QUADRA 08, JARDIM 

VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-764 POLO PASSIVO: Nome: 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME Endereço: 
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AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 989, - DE 759/760 AO FIM, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-185 Nome: ODAIR DA 

MOTA SANTOS Endereço: RUA W, 01, Qaudra 100 - Lote 01, JARDIM 

PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-284 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) 

DIAS, MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011414-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONY EMANUELLY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1011414-28.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 96.323,31 ESPÉCIE: 

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: MONY EMANUELLY DA SILVA Endereço: RUA MAR CÁSPIO, 4, 

quadra 06 - casa 04, PARQUE ATLÂNTICO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78151-152 POLO PASSIVO: Nome: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA 

Endereço: Rodovia Mário Andreazza, s/n, Condomínio Verana, Petrópolis, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-902 Nome: CIPASA VARZEA 

GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Endereço: RUA 

JOAQUIM FLORIANO, 466, Comjunto 801 - 8 Andar, ITAIM BIBI, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04534-002 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 6 de março 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):

 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:MT 16.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE CAMPOS 

ECHEVERRIA - OAB:SP 249.220

 Certifico que o patrono do Requerido indicado para receber intimação não 

estava cadastrado nos autos (fls. 196/197), o que foi regularizado nesta 

data, motivo pelo qual encaminho o movimento "Decisão->Determinação", 

de 12/02/2020, para nova publicação: "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):

 Cod. Proc.: 308547 Nr: 4512-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:MT 14.994-A

 Certifico que o patrono do Requerido indicado para receber intimação não 
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estava cadastrado nos autos (fls. 227-v), o que foi regularizado nesta 

data, motivo pelo qual encaminho o movimento "Decisão->Determinação", 

de 13/02/2020, para nova publicação: "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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297013 Nr: 17400-24.2012.811.0002

 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): REGIANE APARECIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, NARA REGINA DA SILVA VENEGA - OAB:6580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para, no prazo de 05( cinco) dias, fornecer os meios 

necessários para cumprimento do mandado expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298090 Nr: 18590-22.2012.811.0002

 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): NONATO DOS SANTOS SOUZA, JOSIANE 

OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, fornecer os meios 

necessários para cumprimento do mandado expedido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268097 Nr: 15563-65.2011.811.0002

 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): LEONIZA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, fornecer os meios 

para o Oficial de Justiça cumprir o Mandado de Citação, o mesmo não 

entra em contato com a parte por telefone.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406340 Nr: 14752-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que requeira oque entender de diireito, no 

prazo de 10 dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62151 Nr: 7601-69.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOÍNA PEREIRA DE NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CAMPOS FIGUEIRA, JOELMA LEITE 

FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSE SILVA - 

OAB:OAB/MT 9053, HELIO BRUNO CALDEIRAS - OAB:16707, HELMUT 

FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BUZELLE - 

OAB:2381-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR CAMPOS FIGUEIRA, Cpf: 

64998177168, Rg: 0670380, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido JOELMA LEITE FIGUEIRA, Cpf: 

63194481134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação dos requeridos, para constituirem novo patrono nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, e caso não o fazendo propiciará 

superveniente vicio de capacidade postulatória, a ensejar a revelia.

Despacho/Decisão: Vistos etc.1 - Diante do petitório de fls. 127, 

necessário se faz a regularização processual, uma vez que o douto 

patrono da parte requerida renunciou ao mandato.1.1 - Assim, intimem-se 

os requeridos, via edital, com o prazo de 20 dias, para constituir novo 

patrono nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, e caso não o fazendo 

propiciará superveniente vicio de capacidade postulatória, a ensejar a 

revelia.1.2 - Promova a exclusão do advogado JOSÉ BUZELLE do Sistema 

Apolo.2 – No mais, deverá a parte autora efetuar o depósito dos 

honorários periciais na Conta Única vinculada a este processo. Prazo: 5 

dias.3 – Após, o decurso do prazo da intimação do item 1.1, o que deverá 

ser certificado, intime-se o perito nomeado a fim de que informe os dados 

bancários, bem assim indicar, com antecedência, a data e a hora para os 

inícios dos trabalhos, dando seguimento no cumprimento da decisão de fls. 

116.4 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

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, Adélia de Souza 

Germano, digitei.

Várzea Grande, 05 de março de 2020

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES QUERENDO PARA MANIFESTAREM SOBRE OS 

VALORES DOS HONORARIOS PERICIAS DE FLS 99/100, NO PRAZO 

COMUM DE 5 ( Cinco) DIAS ( ART.465).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005546-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATUSITA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DOMINGUES OAB - 321.075.019-04 (PROCURADOR)
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OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

CARLA FRANCO ZANNINI OAB - GO25294-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005546-74.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANDERSON MATUSITA DOMINGUES PROCURADOR: JOAO 

CARLOS DOMINGUES REQUERIDO: SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Instado ao pagamento, a parte devedora 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso 

na execução, trazendo a estimativa que entende correta (Ids. 26859393 e 

26859396), contudo não efetuou o depósito. No seguimento, Id. 27382101, 

o exequente anuiu com os argumentos do devedor, concordando com o 

cálculo apresentado, requerendo o pagamento do valor, e caso não efetue 

o pagamento no prazo estipulado que seja efetuada consulta BacenJud. 

Pois bem. Como de conhecimento, a impugnação ao cumprimento de 

sentença vem positivada no artigo 525, §§ 1º e 4º, do CPC, sendo certo 

que o excesso de execução encontra-se inserto no rol das matérias que 

podem ser por ela discutidas. Com a concordância do credor, julgo 

procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e declaro o 

excesso da execução no importe de R$ 107,88. Intime-se o devedor para 

efetuar o pagamento do montante, acrescido da multa e honorários 

previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, atualizando o 

valor até a data do efetivo depósito. Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo sem 

pagamento, deverá o credor trazer cálculo atualizado da dívida, 

encaminhando os autos concluso para que seja procedida a consulta 

BacenJud. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 6 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1032737-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORTUME STEPHAN SOCIEDADE ANONIMA (AUTOR(A))

PEDRO MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE PAINEIS EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1032737-69.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): CORTUME STEPHAN SOCIEDADE ANONIMA, PEDRO 

MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI REU: VARZEA GRANDE PAINEIS 

EIRELI Vistos etc. Cortume Stephan Sociedade Anônima e PedroMauzolo 

da Silva Cavalcanti propuseram Ação de Despejo em Decorrência de 

Vencimento de Contrato em face de Várzea Grande Paineis Eireli, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial. 

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo extrajudicial (Id. 

29222556), pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do 

processo. Instado à manifestação acerca da não inclusão da autora 

Cortume Stephan Sociedade Anônima no ajuste, a parte autora se 

manifestou no Id. 29629757, informando a concordância do Cortume no 

acordo. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. 

Decido. Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as 

partes versam 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 advocatícios e 

custas processuais, nos termos pactuados. Expeça-se alvará em favor 

da parte autora de todo o dinheiro depositado nos autos, inclusive o 

depósito da caução. Transitada em julgado, procedam as baixas e 

anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 5 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003916-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL NELLY BANDEIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003916-75.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ISABEL NELLY BANDEIRA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: 

MRV ENGENHARIA Vistos etc. Isabel Nelly Bandeira de Figueiredo propôs 

Ação Indenização por Perdas e Danos em face de MRV engenharia e 

Participações S/A, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos de 

direito expostos na exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram 

acordo extrajudicial (Id. 21833819), pugnando por sua homologação, bem 

assim a extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Observo que os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam 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. Custas nos 

termos do art. 90, § 3º, do CPC, ficando desde já deferido os benefícios da 

justiça gratuita à autora. Honorários advocatícios nos termos pactuados. 

Transitada em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 5 de março de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

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))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008087-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIANY DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004215-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENU DO ALIMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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. 1004215-86.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 7.337,71 ESPÉCIE: 

[Cheque, Juros, Juros/Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SE-DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA Endereço: RUA D, 2010, DEP. 2, 3 e 4, DISTRITO 

INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 0 POLO PASSIVO: Nome: MENU DO 

ALIMENTO EIRELI - ME Endereço: RUA SENADOR VICENTE VUOLO, 658-B, 

(LOT D SÁVIO), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78117-430 

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, 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), conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.189.300/0001-47, com sede no 

município de Cuiabá/MT, na Rua D, nº 2010, Sala 05, Dep. 2, 3 e 4, bairro 

Distrito Industrial em desfavor MENU DO ALIMENTO EIRELI-ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 27.405.551/0001-91, com 

endereço na Rua Senador Vicente Vuolo, Loteamento Domingos Sávio, nº 

658-B, bairro Cristo Rei, CEP: 78.117- 430, Município de Várzea 

Grande/MT. A exequente é credora do executado da quantia líquida certa 

e exigível de R$ 6.990,00 (seis mil e novecentos e noventa reais), 

representado por três folhas de cheque, todas emitidas pelo executado, 

que foram devolvidos pela instituição bancária pelas alíneas “11 e 12”. 

Procedido à atualização do crédito com juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC/IBGE, até a data de 16/05/2018, apurou-se a quantia 

de R$ 7.337,71 (sete mil e trezentos e trinta e sete reais e setenta e um 

centavos), demonstrativo de atualização do crédito em anexo. Dá-se à 

causa o valor de R$ 7.337,71 (sete mil e trezentos e trinta e sete reais e 

setenta e um centavos). DECISÃO: Vistos. Considerando que o executado 

não foi localizado para ser citado, defiro o pedido de id. 28993759, 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 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, 5 de março 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.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005095-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY TEREZA DAMIAN (AUTOR(A))

FELIPPY WILLY DAS NEVES DAMIAN (AUTOR(A))

THAISSY UANNA DAS NEVES DAMIAN (AUTOR(A))

SANDRA REGINA DAMIAN (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO DAMIAN (AUTOR(A))

DERLI CARLOS DAMIAN JUNIOR (AUTOR(A))

ELIZABETE MARIA DAMIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DE AMORIM (REU)

ILZA FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA (REU)

VANIA MARIA DE CAMPOS (REU)

ZEFERINO ANTUNES (REU)

JANE MARIA DA SILVA (REU)

ARLINDO LOURENÇO DA SILVA (REU)

MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA SILVA (REU)

BENTA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEONCIO (REU)

ESPÓLIO DE BRIGIDA MARIA DE ALMEIDA (REU)

JACILDO PEREIRA DA SILVA (REU)

ESPÓLIO DE GONÇALO ALIPIO DE OLIVEIRA (REU)

CESARINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REU)

ADAO DE SOUZA PORTO (REU)

ESPÓLIO DE HIGINA FRANCISCA DE OLIVEIRA PORTO (REU)

TEREZINHA DA SILVA PORTO (REU)

CECILIO PEREIRA (REU)

MARIA BALBINA CORREA (REU)
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WELACIO EUSTACIO DE MAGALHÃES (REU)

LUIZA SILVANA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REU)

MARIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

SWINTHEL JOACKIM LOPES PEREIRA (REU)

JOSEFINA FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA (REU)

ESPÓLIO DE FRANCISCA DE OLIVEIRA CORREA (REU)

ESPÓLIO DE OLIVA FRANCISCA DE OLIVEIRA E SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT17992-O (ADVOGADO(A))

ZEFERINO ANTUNES (CONFINANTES)

VANIA MARIA DE CAMPOS (CONFINANTES)

ERCY DE CAMPOS (CONFINANTES)

 

Conforme teor da certidão elaborada pela Sr. Gestora da Central de 

mandados, retro, a parte autora juntou aos autos comprovante de 

diligência do Sr. Oficial de justiça, cuja guia, embora contenha o endereço 

correto, foi recolhida tendo como beneficiário a Comarca de Cuiabá, o que 

impede a destinação do valor ao Oficial justiça da Comarca de Várzea 

Grande que eventualmente cumprirá mandado. Ainda, a parte autora nada 

manifestou e muito menos comprovou o recolhimento da diligência dos 

mandados que deverão ser cumpridos na Comarca de Várzea Grande. 

Pelo exposto, intimo a parte autora a fim de que regularize as questões 

apontadas, no prazo de 05(cinco) dias. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008690-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA RODRIGUES PINHEIRO TEIXEIRA (AUTOR(A))

PAULO EDUARDO GONCALVES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008690-51.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

PAULO EDUARDO GONCALVES TEIXEIRA, CARLA CRISTINA RODRIGUES 

PINHEIRO TEIXEIRA REU: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA 

VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos. 

Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não 

citação da parte requerida, tendo a parte autora pugnado pela nova 

tentativa de citação da parte requerida no endereço de Id. 25319966. Pois 

bem, diante da não citação da parte, redesigno o ato para o dia 

20/05/2020, às 13:00 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 intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a 

parte requerida, via mandado, no endereço informado no Id. 25319966. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004215-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENU DO ALIMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009087-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARNES BOI BRANCO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA GALLINA OAB - MT14831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE LIMA PEREIRA (EXECUTADO)

ELAINE LIMA PEREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009087-81.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CARNES BOI BRANCO LTDA EXECUTADO: ELAINE LIMA 

PEREIRA EIRELI - ME, ELAINE LIMA PEREIRA Vistos. Aportou aos autos 

pedido da exequente requerendo a penhora online em contas bancárias 

da parte executada. Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. 

No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito. Ainda, na mesma 

oportunidade deverá o exequente aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOMERSON PEREIRA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000263-36.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOMERSON PEREIRA DE MACEDO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Compulsando os autos observo que foi prolatada sentença no id. 

16772864 condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 843,75 a 

título de indenização relativo ao seguro obrigatório e honorários 

advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação. Em 

seguida a parte autora interpôs recurso de apelação, sendo este acolhido 

parcialmente através da decisão monocrática de id. 2920011, na qual fixou 

o valor da condenação em R$ 3.375,00 e honorários advocatícios em 

1.400,00. No id. 29200113 a requerida interpôs agravo interno, sendo que 

em juízo de retratação a decisão monocrática o recurso de apelação 

interposto pelo autor teve parcial provimento tão somente para fixar em R$ 

1.200,00 os honorários advocatícios, conforme se observa do teor da 

decisão de id. 29200119. No entanto, a parte requerida compareceu nos 

autos informando a realização do depósito no valor de R$ 2.508,91 no id. 

29251785 e R$ 3.865,95 no id. 29791559, valores esses que excedem o 

valor imposto nos autos. Dessa forma, antes de apreciar o pedido de 

expedição de alvará formulado pelo autor, venha a requerida, no prazo de 

10(dez) dias, esclarecer qual o valor que entende devido referente a 

condenação imposta, considerando o teor da decisão proferida pelo 

egrégio Tribunal de Justiça no id. 29200119. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014066-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. A. M. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA OAB - 704.633.101-44 (REPRESENTANTE)

BRUNO FERREIRA HINTZE OAB - MT214890-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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 1014066-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA OAB - 704.633.101-44 (REPRESENTANTE)

BRUNO FERREIRA HINTZE OAB - MT214890-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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 1011801-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE SOBRINHO (AUTOR(A))

LILIANE DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

SANDRA SOBRINHO (AUTOR(A))

LEODINA BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZABETE VIEGAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011801-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE SOBRINHO (AUTOR(A))

LILIANE DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

SANDRA SOBRINHO (AUTOR(A))

LEODINA BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZABETE VIEGAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011801-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE SOBRINHO (AUTOR(A))

LILIANE DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

SANDRA SOBRINHO (AUTOR(A))

LEODINA BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZABETE VIEGAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002240-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA ANGELO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão, tendo em vista que na intimação 

anterior o advogado da parte requerida não estava cadastrado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004103-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORENNA MAYRA CORREA NUNES 02459070179 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (REU)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem a respeito da proposta apresentada pela empresa nomeada 

como perita, e, em caso de concordância, venha a parte requerida efetuar 

o depósito do valor de sua respectiva cota-parte, nos termos das 

decisões de id. 21207807 e id. 28027337.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002240-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA ANGELO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-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
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Processo Número: 1004103-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORENNA MAYRA CORREA NUNES 02459070179 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (REU)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem a respeito da proposta (id. 29883538) apresentada pela 

empresa nomeada como perita, e, em caso de concordância, venha a 

parte requerida efetuar o depósito do valor de sua respectiva cota-parte, 

nos termos das decisões de id. 21207807 e id. 28027337.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 584305 Nr: 11651-79.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO WEST ARIZONA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 584305

Vistos,

 Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos.

 Defiro a gratuidade da justiça, uma vez que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015.

Processe-se o presente incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica apresentado em desfavor de Wanderley Costa Souza e Mateus 

Farias Souza, com fundamento no art. 134 do CPC, suspendendo-se o 

andamento da execução - cód. 11282, até o julgamento deste (art. 134, 

§3º, do CPC).

 Cite-se a parte requerida, na forma do art. 135, do CPC, para 

manifestação e apresentação de provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível 

(art. 344, CPC/2015).

Na hipótese de ser apresentada manifestação que traga documentos, à 

parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do 

CPC/2015, oferecer impugnação.

 Translade-se cópia da presente para os autos da ação de execução - 

cód. 11282.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 28 de janeiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388961 Nr: 4716-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO PIRES DA SILVA, IONE FERREIRA DE SOUZA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SILVIO SANTOS, VALMIR 

ROBERTO DE SOUZA, ANTONIO SANTOS, PEDRO MATOS DE ANDRADE, 

JOÃO ELSON DOS SANTOS, ANGELA MARIA VERÃO, JULIO CESAR F. 

ARRUDA, MARIA ALBINA S. SILVA, NAYARA G. SILVA, ROSEMARA 

DIAS PINHEIRO, JAIME MAXINO, GABRIEL LEITE MAXINO, ELIAS DA 

SILVA, JOÃO PAULO SANTIAGO DE JESUS, ANDRÉIA S. DE JESUS, 

MAGNO D. G. DA ROSA, PAULO DE JESUS, RAFAEL S. DE SOUZA, JOÃO 

DE TAL, JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA, PAULO CESAR DIAS, ISLANA 

G. S. MENDES, LUIZ DA SILVA, JUCIMARA C. DA SILVA, JOCILENE C. DA 

SILVA, REGINALDO DOS SANTOS, ALEXANDRE FERREIRA, MARGARETE 

FERREIRA, MARIA IOLANDA BORDIM, RIADSON B. SILVA MENDES, 

FABIANO GARCIA URAN, OLGA GARCIA, PRECILA R. COSTINHA, LUIS 

ALBERTO URAN, IVINA ANGÉLICA F. DODO, ANDERSON S. DE OLIVEIRA, 

LUCAS DIAS DE FREITAS, MÁRCIO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTÔNIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:13.434-O/MT, OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS 

FILHO - OAB:MT 6.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O 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 Silvio Pires da Silva e Ione Ferreira de Souza e no polo 

passivo Ademir Gil de Souza, Bruno Aparecido de Souza Fernandes, 

Eurivan Pinto da Silva, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Joelma da 

Costa Arruda, Mauricio Gonçalves da Silva, Ozélia Garcia da Rosa, Renan 

Vitor Gomes Matias e Vinícius Curvo dos Reis.

Intime-se os devedores Ademir Gil de Souza, Bruno Aparecido de Souza 

Fernandes, Eurivan Pinto da Silva, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 

Joelma da Costa Arruda, Mauricio Gonçalves da Silva, Ozélia Garcia da 

Rosa, Renan Vitor Gomes Matias e Vinícius Curvo dos Reis, por meio 

mandado (art. 513, § 2º, inciso II, CPC), para cumprimento da obrigação, o 

observando o valor individualizada da dívida para cada executado 

indicado às fls. 1.006, 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, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322883 Nr: 19294-98.2013.811.0002

 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: NILTON JOSE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:MT 10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 05/03/2020, na modalidade 

de ‘carga rápida”, para mera obtenção de fotocópia, cujo prazo legal para 

devolução já se encontra extrapolado.

 Considerando que não foi promovida a sua restituição até a presente 

data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). João 

Paulo Calvo a respeito da necessidade da devolução dos autos em 

questão, sob pena de adoção das medidas pertinentes, consoante 

autoriza o art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 46609 Nr: 1943-98.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BUBLITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada.

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito. Ainda, na mesma 

oportunidade deverá o exequente aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434385 Nr: 3663-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLR MENDES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMERICO ORTIGARA 

- OAB:OAB/MT 9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Venha à parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 

Ainda, ressalto que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de 

cálculo atualizada do débito.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 03 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434386 Nr: 3664-94.2016.811.0002

 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): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online de 

valores existentes em contas bancárias da parte executada.

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 1.440,52 (um 

mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Por fim, inexistindo qualquer manifestação da parte devedora, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 526787 Nr: 2440-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SAAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DORIVALDO ALLIEND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Raimundo 

Naschenveng Pinheiro - OAB:OAB/MT 4919

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada.

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito. Ainda, na mesma 

oportunidade deverá o exequente aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 375498 Nr: 23390-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RAIMUNDO NASCHENVENG PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Raimundo Naschenveng 

Pinheiro - OAB:OAB/MT 4919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828/MT

 Vistos,

João Raimundo Naschenveng Pinheiro propôs o presente cumprimento de 

sentença em desfavor de Fábio Saad, visando o crédito descrito nos 

autos.

 À fl. 202 foi determinada a intimação do exequente para proceder com o 

andamento útil do feito, sob pena de extinção, porém este se manteve 

inerte, conforme se observa do teor da certidão de fl. 204.

Após, vieram-me, conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser EXTINTO, sem resolução do seu mérito, haja vista 

que a inércia da parte 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.

Registro, apenas, a validade da Intimação feita ao exequente, uma vez que 

realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE (fl. 203), já que a parte 

exequente é advogado, atuando em causa própria.

Nesse sentido:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Apelo contra extinção do processo pelo 

abandono, superior a trinta dias Alegação de que teria que haver prévia 

intimação pessoal do autor, para o impulsionamento Hipótese, entretanto, 

em que a inventariante do espólio é advogada, atua em causa própria e, 

nessa condição, pode ser intimada pela Imprensa ao impulsionamento 

processual Extinção bem decretada, apelo improvido.” (TJ-SP - APL: 

9220115612007826 SP 9220115-61.2007.8.26.0000, Relator: Luiz Ambra, 
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Data de Julgamento: 17/08/2011, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/08/2011)

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios 

por insubsistir contenciosidade nesta fase processual.

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.

 Às providências necessárias.

Publique-se. Intimem-se.

 Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 349890 Nr: 15762-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MOSQUEN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Karoline Soares Nunes - 

OAB:26530/MT, RAFAEL KRUEGER - OAB:12058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOARIBE ADRIAO DE 

OLIVEIRA - OAB:3678/MT

 Vistos.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada.

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito. Ainda, na mesma 

oportunidade deverá o exequente aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT 04 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558947 Nr: 19676-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVA IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA NODARI, ESCOLA POLIVALENTE 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA., ERVA DOCE 

BABY KIDS COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS INFANTIS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS 

- OAB:MT 18.378, DANIELA NODARI BORGES - OAB:MT 7.307

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 04/02/2020.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). ADRIANE SANTOS DOS ANJOS a restituí-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do 

autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406740 Nr: 14992-55.2015.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES, RAPHAEL DE FREITAS 

ARANTES, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada pela executada Idaza Distribuidora de Petróleo 

Ltda.Noutro giro, importa analisar o pedido do causídico Luiz Eduardo 

Bilibio Piva.Com efeito, verifica-se que os advogados Raphael e Felipe 

atuaram no presente feito desde a sua distribuição ocorrida no ano de 

2015 até poucos dias antes da prolação da sentença em maio/2018 (fls. 

374/375).Após isso, o causídico Luiz passou a atuar no processo 

apresentando contrarrazões ao recurso de apelação e embargos de 

declaração, sendo que logo em seguida juntou petição informando a 

renúncia do mandato lhe outorgado pela empresa Jacar (fls. 

409/410).Nesse compasso, havendo a sucessão de advogados no curso 

da fase de conhecimento, os honorários sucumbenciais devem ser 

divididos proporcionalmente de acordo com o trabalho desenvolvido por 

cada um dos causídicos.Sobre o assunto transcrevo os seguintes 

julgados....Sendo assim, caberá aos advogados Raphael e Felipe a 

importância de R$ 15.321,53 e ao advogado Luiz a quantia de R$ 

1.702,39.Por fim, faculto a executada o prazo de 10 dias corridos para 

promover o depósito judicial do crédito exequendo.Na hipótese de inércia, 

intime-se a parte exequente para manifestar requerendo o que entender 

de direito.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 18 de dezembro de 2019.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007464-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILCO PAES PROENCA JUNIOR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007464-74.2020.8.11.0002. Vistos. 

Adenilco Paes Proença Junior propôs a presente ação declaratória de 

inexistência de debito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela 

antecipada de urgência em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora 

de Energia S/A, pretendendo, liminarmente, que a requerida se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora n°. 

6/2133027-9, no tocante às faturas encaminhadas em dezembro/2019, 

janeiro/2020, fevereiro/2020, uma vez que entende tratar-se de cobrança 

indevida. Outrossim, requer que a requerida à titulo de tutela de urgência, 

que se abstenha de incluir o seu nome nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, dentre outros pedidos. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98/CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do 

Ônus da Prova Observo que a relação de direito material judicializada está 

sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela requerida à autora representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. 

DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária 

fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação 

de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de 

proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo 

Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece 

ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os 

requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem da cobrança. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 
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exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de 

perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, o primeiro requisito resta demonstrado pelos documentos 

anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento das faturas 

referentes aos meses de dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2020, nos 

valores de R$ 449,54, R$ 164,24 e R$ 173,40, que destoam das 

cobranças anteriores, conforme se observa no histórico de faturas, 

apresentado no Id. 29904190. Destarte, considerando a discussão dos 

referidos débitos, entendo que maior rigor e cautela deve a 

concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão 

arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o 

valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de 

energia é medida temerária. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, pelo próprio fato da autora ficar sem energia 

elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria 

dignidade da pessoa humana. Igualmente, entendo que não deve a 

requerida proceder com a inclusão do nome do autor nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, ante aos nefastos prejuízos que podem 

advir em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a 

declaração de inexigibilidade de fatura, mostra-se descabido exigir da 

parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Deste modo, considerando a demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da morosidade, tenho que o pedido de 

tutela deve ser deferido. De outro lado, o pedido de tutela de urgência no 

que tange a suspensão de quaisquer outras faturas não condizentes com 

a média de consumo da parte autora deve ser indeferido, uma vez que 

não pode esta demanda dispor sobre as faturas vindouras que dependem 

da aferição do consumo, bem como considerando que o pedido formulado 

na exordial deve ser certo e determinado, conforme disposição dos arts. 

322 e 324 do CPC. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela 

de urgência, formulado na exordial, pelo que determino seja a requerida 

intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da respectiva unidade consumidora em relação às faturas ora 

questionadas, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já 

ter suspendido, bem como para que se abstenha de incluir o nome da 

parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, tão 

somente em relação à dívida ora questionada, consoante requerido na 

inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 

20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. No impulso, em que pese a manifestação expressa da 

parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/05/2020 às 13h30 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. Intime-se a parte 

autora pessoalmente, uma vez que representada pela Defensoria Pública. 

No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência 

de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se por meio do Oficial de Justiça Plantonista, 

em razão da urgência da medida. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))
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GRAMARCA VEICULOS LTDA (REU)
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005251-95.2020.8.11.0002. Vistos. 

Dianyeire Dias de Souza promove a presente “ação anulatória de negócio 

jurídico c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela 

de urgência” em desfavor de Mundial Comércio e Distribuidora de Veículos 

Ltda. ME, Gramarca Veículos Ltda., General Motors do Brasil Ltda. e 

Banco Santander Financiamentos, aduzindo, em síntese, ter iniciado as 

negociações para aquisição de um veículo CHEVROLET S-10, Cor Prata, 

2.8 LT, 4x4, CD 16V, Turbo Diesel, 4P, Automática, Quilometragem 11.457, 

com garantia de fábrica com a primeira requerida, tendo levado este para 

vistoria e revisão perante a segunda e terceira requeridas, as quais 

constataram que o automóvel estava em ordem e dentro da garantia. 

Alega que em decorrência das informações recebidas acerca do veículo, 

decidiu compra-lo mediante financiamento bancário efetuado com o Banco 

Santander, também ora requerido. Após a compra do veículo a requerente 

fez as revisões de fábrica de 20.000 KM em 02/08/2019 e de 30.000 KM 

em 22/10/2019, sem que houvesse qualquer intercorrência. Salienta, que 

depois de efetuada a terceira revisão de fábrica, sentiu problemas na 

transmissão do veículo, relativos a “trancos” no câmbio, de forma que o 

levou às segunda e terceira requeridas para que fosse reparado o 

problema e feita a revisão de 40.000 km. Não obstante, foi surpreendida 

com a negativa destas em efetuar o reparo, bem como a cobertura da 

garantia, sob a alegação de que a quilometragem do veículo estava 

adulterada, pois a quilometragem real do veículo seria de 69.729 Km e não 

de 40.676 Km, que constava no painel de controle do automóvel. Aduz que 

diante da situação o veículo continua com a segunda requerida, que 

afirmou que não efetuará o reparo, tendo a primeira requerida informado 

que irá consertar o bem, porém em oficina paralela, contudo, a autora 

afirma que não tem interesse em ficar com um veículo adulterado. Assim, 

requer a concessão de tutela de urgência para obrigar a parte requerida a 

fornecer provisoriamente um veículo com as mesmas características do 

adquirido pela autora ou para que as requeridas arquem com o aluguel de 

um veículo idêntico, até a solução da controvérsia. Ainda, requer que o 

banco requerido suspenda o financiamento bancário realizado para 

aquisição do veículo sub judice, bem como que seja deferida a produção 

antecipada de prova pericial, nos termos do art. 381, I e II do CPC. No 

mérito, pleiteia a declaração de nulidade dos contratos realizados para 

aquisição do automóvel, além de condenação da parte requerida em danos 

materiais e morais. Juntou documentos de ids. 29340000 a 29340011. 

Indeferido o benefício da gratuidade da justiça na decisão de id. 29426977, 

a parte autora recolheu as custas processuais no id. 29676394. É a 

síntese do necessário. DECIDO. 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 à autora representa relação de consumo, conforme elucidam 

os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. INCIDÊNCIA DAS 

REGRAS DOCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRAZO EXTINTIVO. ARTIGO 27 DO CDC. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. (TJDF - APC 20100111755205 DF 
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0055657-06.2010.8.07.0001, 3ª Turma Cível, Relator Silva Lemos, 

Publicado no DJE : 20/10/2014). Neste prisma, vejo que merece ser 

acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os 

requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que as 

requeridas reúnem melhores condições 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. Da Liminar Trata-se de 

tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 1. Da entrega 

de veículo reserva Pretende a autora que as requeridas forneçam um 

veículo reserva, com as mesmas características do veículo CHEVROLET 

S-10, Cor Prata, 2016/2017, 2.8 LT, 4x4, CD 16V, Turbo Diesel, 4P, 

Automático, KM 11.457, haja vista a alegada existência de defeitos no 

automóvel, para tanto aportou aos autos, dentre outros, a ordem de 

serviço n. 117653, datada de 27/01/2020, em que consta como 

diagnóstico: Serviço: foi realizado procedimento de diagnóstico junto com 

o departamento técnico da GM, onde através do VCAP (informações 

internas dos módulos do veículo), onde foi constatado quilometragem 

divergente da que apresenta no veículo, ou seja, no painel do veículo para 

o condutor apresenta a quilometragem de 40.676KM e gravada nos 

módulos de 69.729KM, sendo assim a montadora rejeita o reparo na 

transmissão em garantia. (id. 29340011) Ainda, denota-se que a parte 

autora notificou a primeira requerida em duas oportunidades, solicitando 

um novo veículo, conforme ids. 29340003 e 29340004, tendo esta, em 

13/02/2020, comunicado a autora de que “a notificada Mundial Com. de 

Veículos se propõe a efetuar os reparos necessários junto ao veículo 

especificado”, bem como que “enquanto o veículo estiver recolhido para 

reparo, a notificada deixará para uso da notificante um veículo reserva”, 

conforme id. 29340005. Da leitura dos referidos documentos, logo se vê 

que a despeito de não se ter conhecimento nessa fase processual sobre 

a existência e as eventuais causas do alegado vício apresentado no 

veículo, a pretensão da parte autora de obter veículo reserva foi atendida 

pela primeira requerida, de modo que sequer há fundamentos para 

embasar o pedido em tela. Com efeito, se a autora não pretende obter o 

conserto do automóvel, tampouco pugnou pela troca do bem por outro de 

igual natureza como pedido meritório, mas sim requer a restituição dos 

valores pagos pelo bem com o consequente retorno ao status quo ante, 

tenho como incongruente a pretensão de substituição do veículo, uma vez 

que a autora objetiva no mérito, tão somente, reaver o dinheiro investido, 

mediante a nulidade dos contratos. Sobre mais, tenho como temerária a 

concessão da tutela de urgência pretendida, considerando a necessidade 

de instauração do contraditório e dilação probatória de maneira a verificar 

a ocorrência da culpa pelos defeitos supostamente apresentados no 

veículo, bem como a necessidade de substituição do mesmo. Nestes 

termos, determinar que as requeridas procedam, de plano, com a 

substituição do veículo, importaria em reconhecimento do direito da autora 

sem que sequer tenha sido oportunizado o exercício do contraditório e da 

ampla defesa, garantidos constitucionalmente, bem como eventual dilação 

probatória. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

DEFEITO VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA MARCA, COR 

E MODELO. PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM. TUTELA RECURSAL 

ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO 

MANTIDA. I. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se 

observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do 

Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) III. No caso em exame, 

não verifico o atendimento dos elementos mínimos para a concessão da 

tutela vindicada, uma vez que: (i) não está presente, de forma satisfatória, 

a probabilidade do direito alegado pelo agravante, já que o próprio objeto 

da demanda impõe a necessidade de uma maior dilação, haja vista que, 

como já delineado na decisão liminar, é indispensável a realização de 

prova pericial no veículo para aferir se os supostos defeitos apontados 

pelo autor, ora agravante, são de fabricação ou se são decorrentes do 

uso anormal do veículo; (ii) verifica-se a presença do perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, em caso de deferimento da tutela 

de urgência, para substituição imediata do veículo, como requerido pelo 

agravante. RECURSO CONHECIDO, APENAS EM PARTE, E DESPROVIDO. 

(TJGO – AI 0593621-53.2018.8.09.0000, 1ª Câmara Cível, Relator Rodrigo 

de Silveira, DJe 25/07/2019) Pelo exposto, considerando que não restaram 

preenchidos qualquer dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, 

INDEFIRO os pedidos de tutela formulados nos itens “a” e “b” da petição 

inicial. 2. Da suspensão do financiamento bancário A autora requer a 

concessão de tutela de urgência para suspensão do financiamento 

firmado com o Banco Santander para aquisição do veículo CHEVROLET 

S-10, Cor Prata, 2016/2017, 2.8 LT, 4x4, CD 16V, Turbo Diesel, 4P, 

Automático, uma vez que pretende obter a sua nulidade quando do 

julgamento da demanda. Para tanto, afirma que o negócio jurídico é nulo em 

razão da existência de dolo caracterizado pela venda de veículo com 

hodômetro adulterado. Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos 

efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da 

pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na 

medida em que o pedido de suspensão do financiamento ante a existência 

de nulidade por dolo na venda do automóvel, se refere à pretensão final 

da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis. 

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em 

seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se 

não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na 

impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” 

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab 

initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da 

parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em 

precipitação temerária. É preciso, portanto, que se avance em termos 

procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da 

pretensão deduzida na inicial. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos 

termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso, a eventual concessão da medida poderia acarretar na 

irreversibilidade da medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do 

aludido diploma processual. Jurisprudência da Corte. DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Pelo 

exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a 

probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo de 

irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão, 

INDEFIRO o pedido em análise, formulado no item “c” da exordial. 3. Da 

produção antecipada de provas A parte autora pugna pela produção 

antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC. Com efeito, é 

sabido que o Código de Processo Civil prevê instituto próprio para 

produção de prova pericial, por meio da ação de produção antecipada de 

prova (arts. 381/383, CPC), pela qual se afirma o direito à produção de 

uma determinada prova e se pede que essa prova seja produzida antes 

da fase instrutória do processo para o qual ela serviria. Segundo o 

doutrinador Fredie Didier Junior, a produção antecipada de prova é 

processo autônomo de jurisdição voluntária, porquanto não há 

necessidade de afirmação do conflito em torno da produção da prova[1], 

ou seja, se trata de procedimento distinto do processo comum. Nesse 

passo, certo que a pretensão da autora em obter em sede de tutela a 

produção de prova pericial se mostra descabida, a um, levando em conta 

que a antecipação de tutela, por si só, visa a antecipação do resultado da 

demanda ou dos seus efeitos, sendo a realização de perícia, no 

procedimento comum, parte da instrução processual. A dois, 

considerando que embora o art. 327 do CPC admita a cumulação de 

pedidos em um único processo, ainda que entre eles não haja conexão, é 

requisito para a sua admissibilidade que os pedidos sejam adequados para 

o tipo de procedimento (art. 327, §1º, III, CPC). Assim, evidente a 

impossibilidade de formulação de pedido de tutela satisfativa para 

realização de perícia, por tratar-se de adiantamento dos atos processuais, 

bem como de eventual cumulação entre a produção antecipada de provas 

e o procedimento comum, uma vez que constituem procedimentos 

incompatíveis entre si. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA 
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ANTECIPADA. Pedido de concessão de tutela antecipada para produção 

de prova pericial. Descabimento. Tutela antecipada é medida que se presta 

à antecipação do resultado da demanda e não à antecipação de produção 

de provas. Inteligência do artigo 292, § 1º, III, do CPC. Medida cautelar de 

produção antecipada de prova tem seu procedimento próprio e rito 

especial. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 

20236785420168260000 SP 2023678-54.2016.8.26.0000, Relator: 

Rosangela Telles, Data de Julgamento: 28/03/2016, 2ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/03/2016) Ademais, nada impede que a 

parte autora proponha ação de produção antecipada de provas, onde 

poderá requerer a produção da prova pericial ora pugnada, se assim 

entender por direito. Destarte, não havendo, em sede de cognição sumária 

a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida 

vindicada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência indicado no item “d” na 

peça inicial. No impulso, diante da manifestação expressa da parte autora 

quanto o seu interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em 

atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 18/05/2020, 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. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] DIDIER, Fredie Jr., Curso de direito processual civil: teoria da 

prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 

julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 

2016. p. 141.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001475-92.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

EUFRAZIA BENEDITA DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Aportou aos autos pedido da exequente 

requerendo a penhora online em contas bancárias da parte executada. 

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. No impulso do processo, 

determino venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito. Ainda, na mesma oportunidade deverá o 

exequente aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006929-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR BERLANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT6666-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006929-53.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ALDEMIR BERLANDA EXECUTADO: FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA Vistos. Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a 

penhora online em contas bancárias da parte executada e 

alternativamente a penhora na “boca do caixa” da empresa. Dessa forma, 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Quanto ao pedido de penhora na 

“boca do caixa” a jurisprudência tem entendido que este tipo de bloqueio, 

por atingir o resultado das atividades diretas da empresa, equivale a 

bloqueio e penhora de faturamento, 7ª colocada na ordem de 

preferências, conforme preconiza o art. 835, X do Código de Processo 

Civil. “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte 

ordem: (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - 

pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa 

de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros 

direitos.” Nesse rumo, e considerando o contido no artigo 866, do CPC, 

firmou-se o entendimento no sentido de que a penhora sobre o 

faturamento é medida excepcional, devendo ocorrer quando se 

apresentar como única forma de satisfação do crédito exequendo, ou 

seja, na inexistência de outros bens suficientes e passíveis de penhora, 

pertencentes à empresa-devedora. In casu, verifico que a autora não 

demonstrou a inexistência de bens livres e desembaraçados para serem 

penhorados, razão pela qual, por ora, indefiro o pedido retro. Nesse 

sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA 

EXCEPCIONAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE 

CONSTRIÇÃO – EMPRESA COM BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ – 

RECURSO DESPROVIDO.A jurisprudência tem entendimento pacífico no 

sentido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida 

excepcional, sendo cabível quando esgotados outros meios de execução 

e não existam outros bens passíveis de garantir o Juízo, o que não restou 

demonstrado na espécie.Peculiaridade do caso concreto em que a 

empresa executada requereu baixa de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica, o que tornaria inócua a concessão da penhora na boca 

do caixa.” (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DINHEIRO NA “BOCA DO CAIXA” 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A 

penhora na "boca do caixa", que nada mais é do que a penhora do 

faturamento da empresa, somente tem sido admitida em situações 

excepcionais, quando presentes determinados requis i tos, 

cumulativamente, quais sejam: a) o devedor não possua bens ou, se os 

tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito 

demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento 

(art. 863 do CPC) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne 

inviável o exercício da atividade empresarial.Na hipótese, estão 

preenchidos tais requisitos, razão pela qual é cabível a penhora, no 

equivalente a 30% (trinta por cento) das vendas diárias da Agravante, até 

atingir o valor suficiente para garantir a execução.” (CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 313 de 444



16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) No impulso determino que a 

exequente manifeste requerendo o que entender de direito para o deslinde 

do feito. Ainda, ressalto que na oportunidade deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005075-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERTON MARCELINO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005075-87.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

EXECUTADO: CLEVERTON MARCELINO DE ALMEIDA Vistos. Aportou aos 

autos pedido da exequente requerendo a penhora online de valores 

existentes em contas bancárias da parte executada. Pois bem, tendo em 

vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, 

ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer 

impedimento para atender o pleito formulado. Para tanto, foi realizado 

ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores 

por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo 

constrito o valor de R$ 5.481,68 (cinco mil quatrocentos e oitenta e um 

reais e sessenta e oito centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. 

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC. Por fim, inexistindo qualquer manifestação da parte 

devedora, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004094-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA JORDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA (EXECUTADO)

RENATA GRASIELY BORDINOSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004094-24.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA JORDAO EXECUTADO: RENATA GRASIELY 

BORDINOSKI, FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA Vistos. Aportou 

aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online de valores 

existentes em contas bancárias da parte executada. Pois bem, tendo em 

vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, 

ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer 

impedimento para atender o pleito formulado. Para tanto, foi realizado 

ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores 

por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo 

constrito o valor de R$ 142,07 (cento e quarenta e dois reais e sete 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, diante do 

bloqueio supra, venha a parte devedora caso queira, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do art. 854, CPC. Por fim, 

inexistindo qualquer manifestação da parte devedora, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004861-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAQUES LEITE OAB - MT10986-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CELESTINO DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004861-67.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA EXECUTADO: PEDRO 

CELESTINO DE OLIVEIRA SANTOS Vistos. Aportou aos autos pedido da 

exequente requerendo a penhora online em contas bancárias da parte 

executada. Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, 

contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. No impulso do 

processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, 

requerendo o que entender de direito. Ainda, na mesma oportunidade 

deverá o exequente aportar aos autos planilha atualizada do débito 

exequendo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002209-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

OMAR EL JAMEL OAB - MT14624-O (ADVOGADO(A))

TAMIRIS CRUZ POIT OAB - MT14659-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002209-77.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME Vistos. Aportou aos autos pedido 

da parte exequente para que fosse realizada a inclusão da Sra. Tatiane de 

Sousa Silva no polo passivo da demanda com a consequente penhora 

online em seu desfavor, busca de bens junto ao sistema Renajud e 

Anoreg e expedição de mandado de penhora. Pois bem, considerando que 

os bens da empresa individual se confundem com os bens da pessoa 

física empresária, determino que seja retificado o polo passivo da 

demanda para incluir neste Tatiane de Sousa Silva, qualificada no id. 

28771136 Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. Não há 

necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para 

constrição de bens quando se trata de empresa individual que se 

confunde com a pessoa do empresário. - Circunstância dos autos que se 

impõe deferir bloqueio de valores em empresas individuais do executado. 

RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70073727984, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 29/06/2017) Quanto ao pedido de penhora online tendo 

em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, 

ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer 

impedimento para atender o pleito formulado. Assim, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Em seguida procedi com pesquisa junto ao sistema 

Renajud e verifiquei que o veículo registrado em nome da executada 

possui restrições de circulação e transferência efetuadas por outro juízo, 

motivo pelo qual entendo prudente a intimação do exequente para que se 

manifeste, no prazo de 05 dias, se realmente possui interesse na penhora 

do referido veículo. No que diz respeito ao pedido de busca de imóveis 

através do sistema Anoreg, tenho por inviável o acolhimento do pedido 
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retro, uma vez que a parte exequente não é beneficiária da justiça 

gratuita, a impor a aplicação do art. 171 da CNGE/MT, in verbis: “Art. 171. 

Salvo se deferida a Gratuidade da Justiça nos processos judiciais, quando 

a prova a ser produzida for de responsabilidade da parte interessada, não 

serão requisitadas informações ou certidões de atos notariais e de 

registros pelo juiz. Se qualquer uma delas não for produzida em razão de 

obstáculo criado pelo próprio serviço, ou se houver interesse relevante 

para o âmbito judicial, deverão ser prestadas, cotando-se os emolumentos 

devidos para posterior pagamento, desde que informadas pelo juiz a 

dispensa do depósito prévio.” Com efeito, a existência ou não de bens 

imóveis em nome da parte executada se trata de prova que deve ser 

produzida pela exequente, e não por simples requisição deste juízo, que 

se restringe a hipótese de hipossuficiência da parte. Por fim, a expedição 

de Mandado de Penhora, Avaliação e Depósito em desfavor das 

executadas, devendo o digno Sr. Oficial de Justiça lavrar o respectivo 

Auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Ressalto, que no mandado a ser expedido deverá constar o valor 

atualizado do débito indicado no id. 28771136 Caso a medida acima 

determinada se mostre infrutífera intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000809-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000809-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

JEOVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Cuida-se de 

embargos de declaração propostos por Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A (id. 29327212) alegando, em síntese, que há 

omissão na sentença prolatada nos autos, na medida em que isentou a 

embargada ao pagamento das verbas sucumbenciais, sob o argumento de 

que ela é beneficiária da justiça gratuita, contudo tal fato não a isenta da 

condenação às verbas sucumbenciais e honorários advocatícios. Assim, 

requer sejam os embargos acolhidos para o fim de que seja afastada a 

suspensão do pagamento dos honorários sucumbenciais, “com o 

consequente afastamento da concessão da gratuidade da justiça” (sic). 

Pois bem, conheço dos embargos interpostos pela parte acima nominada 

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 sentença objurgada que possa configurar omissão, 

obscuridade ou contradição, notadamente porque em nenhum momento a 

embargada foi isenta do pagamento das despesas processuais e 

honorários sucumbenciais. A sentença objurgada, após condenar a 

embargada ao pagamento dos encargos sucumbenciais, suspendeu a 

exigibilidade da cobrança de tais encargos, e tal advertência decorre da 

norma processual que assim dispõe em seu § 3º do art. 98 do CPC: § 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. Portanto, a sentença objurgada não contém nenhuma 

omissão, pois a embargada foi condenada ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, porém tais valores são inexigíveis por ser a embargada 

beneficiária da justiça gratuita, não podendo esse benefício ser afastado 

pela simples insurgência da embargante desprovida de elementos 

probatórios acerca da alteração da capacidade financeira da embargada. 

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. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010267-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GASPAR NOBREGA (AUTOR(A))

FABIO ADRIANO TAETTI KONZEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010267-98.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JULIANA GASPAR NOBREGA, FABIO ADRIANO TAETTI KONZEN REU: 

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA Vistos, Cuida-se de embargos de 

declaração propostos por BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA. (id. 

29409705) alegando, em síntese, que há omissão na sentença prolatada 

nos autos, na medida em que se olvidou ao fato de que o contrato firmado 

entre as partes ser com pacto de alienação fiduciária, o que implica na 

adoção de regime especial para o distrato do contrato (Lei n. 9.514/97), 

inclusive com a venda em leilão extrajudicial do bem transacionado entre 

as partes para fins de apuração de eventual sado credor em favor dos 

embargados. 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 sentença 

que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo 

porque no tópico “Da inaplicabilidade do CDC” houve pronunciamento 

acerca da não aplicação da Lei n. 9.514/97, que rege os contratos 

imobiliários com pacto de alienação, ao presente caso, pois a pretensão 

inicial tem por fundamento inadimplência contratual da parte embargante, 

hipótese esta que não é abrangida pela referida lei. Assim, houve rejeição 

da aplicação da Lei n. 9.514/97 a hipótese versada, o que motivou a 

restituição dos valores da forma como consta na parte dispositiva da 

sentença atacada e não mediante leilão extrajudicial, que foi sustentado 

pela embargante em sua alegação. 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004530-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENE ORNELAS MENEGUCI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SPERB DE PAOLA OAB - PR16015 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1004530-80.2019.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCIENE ORNELAS MENEGUCI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO MACHADO PEREIRA, DB - 

MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. Vistos, Cuida-se de embargos de 

declaração propostos por DB Medicina Diagnósticos Ltda. (id. 29526718) 
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alegando, em síntese, que houve omissão na decisão de id. 29245024 na 

medida em que deixou de apreciar as demais questões suscitada sobre a 

realização do exame toxicológico, em especial a aplicação da Resolução 

n. 691 do CONTRAN. Pois bem, conheço dos embargos em vista da 

pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame 

(CPC/2015 – art. 1.022) e, verifico desde já, que embora tenha sido 

afastada a realização da contraprova pela embargante não houve 

justificava objetivada da não aplicação da aludida resolução do CONTRAN. 

Sendo assim, acolho os embargos de declaração opostos para acrescer e 

esclarecer o seguinte na decisão objurgada: Ainda, indefiro que o exame 

seja realizado pela própria parte requerida DB MEDICINA DIAGNÓSTICA 

LTDA., pois entendo prudente que o material seja analisado por um 

Laboratório nomeado por este juízo. Isso visa afastar qualquer 

possibilidade de parcialidade na produção da prova, pois se mantida a 

realização do exame pela própria requerida DB estaremos diante da 

produção de prova unilateral, mesmo sendo possível a realização do 

exame por terceiro alheio ao interesse de ambas as partes. Ademais, a 

Resolução n. 691 do CONTRAN, por ser ato administrativo, não pode 

prevalecer sobre a lei processual, de inegável hierarquia superior e que 

dispõe sobre a possibilidade de produção de prova pericial perfeitamente 

cabível ao caso em detrimento da realização do exame pelo próprio 

laboratório que realizou o primeiro exame questionado. Friso não se tratar 

propriamente de contraprova, mas de produção de prova pericial na 

amostra resguardada à realização de eventual segundo exame, por conta 

disso a resolução do CONTRAN perde o sentido de ser aplicada ao 

presente caso, em prol das regras previstas ao Código de Processo Civil 

que delega a cargo do juiz a nomeação de perito para a sua realização, 

não estando adstrito apenas àqueles laboratório credenciados junto ao 

DENATRAN. Destaco, também, que caso o laboratório nomeado informe 

não possuir qualificação suficiente para a realização do exame, nada 

impede a nomeação de outro para o encargo. Só não se pode admitir a 

realização da prova/exame pela própria requerida. Assim, afasto a 

aplicação da resolução do CONTRA ao presente caso no quer for 

incompatível com a realização da prova técnica. No mais, mantenho 

integralmente os demais termos da decisão prolatada nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010547-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

MICHEL GASPAR DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAVIO CARMONA DE LIMA OAB - SP236489 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010547-69.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDSON SANTOS SILVA REU: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, MICHEL GASPAR DA SILVA 

Vistos, Por meio da petição de id. 29506133 o requerido Michel Gaspar da 

Silva apresentou embargos de declaração, alegando, em síntese, que 

houve omissão na sentença prolatada nos autos, pois deixou de 

pronunciar sobre a revogação da liminar deferida nos autos. Em seguida, 

a parte autora Edson Santos Silva também interpôs embargos de 

declaração, aduzindo omissão da sentença prolatada nos autos no 

tocante ao arbitramento de honorários advocatícios e custas judiciais. 

Afirma que os honorários foram fixados de forma desarrazoado, tendo em 

vista que não houve muitos atos processuais, aliada a precária situação 

financeira do embargante, requerendo, assim, a reanálise do valor fixado 

a título de honorários ou sua redução para o patamar de 5% ante a 

ausência de complexidade da causa. Pois bem, conheço de ambos os 

embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua 

admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022). No que diz respeito aos 

embargos do requerido Michel verifico que, de fato, não constou a 

revogação da liminar deferida nos autos, muito embora o feito tenha sido 

julgado extinto em virtude da ausência de recolhimento das custas 

processuais pela parte autora. Sendo assim, e por estarem presentes os 

pressupostos processuais exigidos na lei de regência quanto à omissão 

apontado pelo requerido Michel, acolho os embargos de declaração 

opostos para acrescer o seguinte na sentença: Onde se lê: Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro extinta esta 

ação proposta por Edson Santos Silva em desfavor de Michel Gaspar da 

Silva e Banco Santander S/A, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC e, 

determino o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Passa a constar: Diante do exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo e declaro extinta esta ação proposta por 

Edson Santos Silva em desfavor de Michel Gaspar da Silva e Banco 

Santander S/A, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC e, determino o 

cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, revogo a liminar deferida nos autos. No 

que diz respeito aos embargos proposto pelo autor Edson, não vislumbro 

qualquer vício no conteúdo da sentença objurgada que possa configurar 

omissão, obscuridade ou contradição. Isso porque os honorários foram 

fixados segundo critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo certo, ainda, que 

a extinção do processo foi motivada principalmente pelo acolhimento das 

alegações constantes em contestação apresentada pelo requerido Michel. 

Dessa forma, entendo que inexiste qualquer omissão na sentença que 

possa ser objeto de acolhimento por meio dos presentes embargos. 

Ademais, tenho que a matéria tratada pela parte embargante Edson não é 

própria de embargos de declaração, pois visa reexaminar os motivos que 

levaram a fixação dos honorários no patamar estabelecido na sentença ou 

a sua redução por meio de recurso que não possui esta finalidade, de 

forma que, caso se posicione contrário ao provimento jurisdicional, deverá 

buscar a sua modificação por recurso próprio. A esse propósito, veja o 

seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “Inexistindo 

as alegadas omissão e contradição no acórdão, nega-se provimento aos 

embargos de declaração oferecidos sob esta argumentação, mormente 

se, ancorado a este fundamento, há nítido pedido de modificação do 

julgamento, com a concessão de excepcional efeito infringente. Os 

embargos de declaração não se prestam ao simples reexame da 

causa.”[1] Sobre mais, “devem ser julgados improcedentes os embargos 

declaratórios interpostos com a intenção de rediscutir a matéria 

devidamente julgada, quando o julgador proferiu sua decisão com base 

nos fundamentos relevantes à formação do seu convencimento, restando 

desnecessário o esgotamento de todas as teses levantadas pelas 

partes[2]”. 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. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ/MT, 1ª Câmara Cível, 

Recurso de Embargos de Declaração n. 56093/2004 - CLASSE II – 17, 

oposto nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 34499/2004 – CLASSE 

II-20) - Comarca Capital, Protocolo n. 56093/2004, Data de Julgamento: 

14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR FEGURI. [2] Número: 6972, Ano: 2008, 

Magistrado: DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003432-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003432-26.2020.8.11.0002. Vistos. Patrícia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 316 de 444



de Oliveira Silva e Roberson da Silva Arruda ajuizaram a presente “ação 

de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e dano moral” em 

desfavor de Orleans Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande 

Var1 Desenvolvimento Imobiliário, aduzindo, em síntese, que formaram 

instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, por 

meio do qual as requeridas se comprometeram a vender a futura unidade 

autônoma n. 03, quadra 22 do Condomínio Urbanístico Verana Várzea 

Grande, pelo valor total de R$ R$ 96.928,47 (noventa e seis mil 

novecentos e vinte oito reais e quarenta e sete centavos). Afirmam que o 

empreendimento deveria ser entregue, inicialmente, em setembro/2019, 

tendo sido prorrogado para maio/2019 e novamente para junho/2020, 

porém as obras estão paralisadas, tendo decorrido muito tempo desde a 

promessa de entrega do bem, motivo pelo qual não possuem mais 

interesse em permanecerem contratados. Assim pugnaram pela 

concessão de tutela de evidência para que seja declarada a rescisão do 

contrato e sejam as rés compelidas a restituir os valores pagos pelos 

autores no importe de R$67.881,22 (sessenta e sete mil, oitocentos e 

oitenta e um reais e vinte e dois centavos), bem como o valor de 

R$4.804,56 (quatro mil oitocentos e quatro reais e cinquenta e seis 

centavos) pagos à título de comissão de corretagem. Ainda, requerem a 

suspensão das parcelas vencíveis mensalmente, obrigando as requeridas 

a se absterem de realizar quaisquer cobranças em nome da parte autora, 

bem como para que as requeridas não procedam com a inclusão do seu 

nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Juntaram 

documentos de ids. 28793879 a 28794152. Declarada incompetência no id. 

28819428 e no id. 29479025. Deferido o parcelamento das custas 

processuais no id. 29688944, cujo pagamento foi demonstrado no id. 

29892846. É necessário. Decido. Da Inversão do Ônus da Prova Observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pelas 

requeridas aos autores representa relação de consumo, conforme 

elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o 

seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. 

IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA 

DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU 

FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. 

A relação jurídica havida entre as partes encontra-se submetida aos 

ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do 

consumidor, destinatário final econômico e fático do produto (unidade 

imobiliária) construído, incorporado e comercializado pelas requeridas 

fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º e 3º do CDC). 2. 

Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, quando 

demonstrada a verossimilhança das suas alegações, ou quando provada 

sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). (...) (TJ-DF - APC: 

20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 

09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

17/12/2015 . Pág.: 187) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Da Tutela de Evidência Pois bem, a tutela de evidência, prevista 

no art. 311 do CPC/2015, conceitua-se, conforme entendimento dos 

doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira[1], como sendo “fato jurídico processual que autoriza que se 

conceda uma tutela jurisdicional, mediante técnica de tutela diferenciada”, 

ou seja, trata-se de técnica processual que diferencia o procedimento, em 

razão da evidência com que determinadas alegações apresentam em 

juízo. Nesse passo, considerando que a referida tutela aplica-se quando 

em conformidade com os requisitos dispostos nos incisos do art. 311 do 

CPC/2015, cumpre analisar a sua observância no presente caso. A 

primeira modalidade de tutela de evidência é aquela disposta no inciso I do 

citado artigo, que ocorre quando “ficar caracterizado o abuso do direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte”, a qual não pode 

ser analisada liminarmente, levando-se em conta o disposto no parágrafo 

único do art. 311 do CPC. O inciso II, admite a concessão de tutela 

provisória de evidência quando “as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, ou seja, 

admite-se o seu deferimento liminar mediante o preenchimento de dois 

pressupostos cumulativos, um de fato e outro de direito. Assim, cumpre 

ressaltar que os documentos colacionados aos autos constituem provas 

frágeis para propiciar o deferimento da medida neste momento processual, 

bem como não há demonstração pela parte autora de tese jurídica 

vinculante em tribunal superior, motivo pelo qual tenho por não preenchido 

o respectivo requisito. Já o inciso III, do artigo em análise, admite a 

concessão da tutela no caso de “se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa”, o qual tem por pressuposto fundamental a existência 

de contrato de depósito pactuado entre as partes, (arts. 627/652 do 

Código Civil de 2002), o que não se mostra na presente hipótese. 

Finalmente, o requisito previsto no art. 311, IV, do CPC, dispõe que a tutela 

será concedida quando “a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. A propósito, os 

doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira[2] salientam que “trata-se de hipótese de tutela de evidência 

inevitavelmente definitiva, que se confunde com o julgamento antecipado 

do mérito”, ou seja, a aplicação da referida tutela de evidência requer o 

preenchimento de pressupostos específicos e restritos, uma vez que 

concede a tutela de forma definitiva. Destarte, da mesma forma que o 

evidenciado quando da análise do inciso I, constata-se que a tutela de 

evidência a ser concedida com fulcro no inciso IV, do art. 311, do CPC, 

não é cabível para formulação e/ou concessão de pedidos em sede liminar 

(art. 311, parágrafo único, CPC). Pelo exposto, considerando que não 

restaram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de evidência, 

conforme previsão do art. 311, do CPC/2015, INDEFIRO o pedido formulado 

no item “3” da inicial. No impulso, à vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/05/2020, 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. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência 

de conciliação/mediação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Curso de direito processual civil: 

teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, 

precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 11 ed – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 630. [2] In Curso de direito processual 

civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, 

precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 11 ed – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 642.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006772-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR OAB - SP214264 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIS ANTONIO DE MELO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006772-75.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Designo audiência para inquirição da testemunha Luis Antonio de Melo 

arrolada pela parte requerida para o dia 30/04/2020 às 17h00min. Desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever 

de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte informar a 

este juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Oficie-se ao Juízo deprecante para 

as comunicações de praxe, informando ainda a data e horário da 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005938-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo intimação da parte autora, por 

intermédio de seu patrono, para apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005938-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem a respeito da juntada de avaliação 

médica (id. 29979561), no prazo de 15 (quinze) dias, em cumprimento à 

decisão judicial (id. 24827551).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005938-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem a respeito da juntada de avaliação 

médica (id. 29979561), no prazo de 15 (quinze) dias, em cumprimento à 

decisão judicial (id. 24827551).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

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

OAB:, MARIA CAROLINA PESSATTI - OAB:MT 20.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que, a certidão de crédito acostada 

aos autos encontra-se atualizada em data posterior à decretação da 

falência, fazendo-se necessária a sua alteração, conforme dispõe o artigo 

9º, II da Lei nº 11.101/05.

Sendo assim, intime-se o habilitante para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostando aos autos Certidão de Crédito devidamente 

atualizada até a data da decretação da falência, a qual se deu em 

25/05/2017.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intime-se, Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 97210 Nr: 6645-48.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR MIRANDA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MONTEIRO DA COSTA 

- OAB:8363, DEBORA SIMONE ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WERUSKA FONTES 

MAGALHÃES - OAB:10.250/MT

 Vistos, etc.

Em atendimento ao pleito formulado pela credora às fl. 372/373, expedi 

ofício eletrônico ao DENATRAN, via RENAJUD, não havendo, contudo, 

qualquer resultado para a existência de bens em nome do devedor, 

restando frustrada a tentativa de penhora online de veículos.

Outrossim, também realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, a fim de 

averiguar as últimas 03 (três) declarações de imposto de renda em nome 

da parte executada visando a busca bens passíveis de penhora, motivo 

pelo qual realizei a impressão da referida declaração de imposto de renda, 

a qual se encontra a disposição da parte exequente junto a Secretaria.

 Dessa forma, determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas 

necessárias ao caso, arquivando a declaração de imposto de renda da 

parte executada em pasta própria.

Saliento, ainda, que às referidas declarações estão disponíveis ao 

exequente para acesso na Secretaria deste Juízo, sobre as quais 

poderão manifestar requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Caso, eventualmente, não indicados bens penhoráveis pelo credor, 

restará o processo suspenso e arquivado sem baixa na distribuição, nos 

termos do art. 921, §1º, do CPC.

Transcorrido o prazo previsto no artigo supra, ressalto a parte exequente 

que independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo 
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de prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435573 Nr: 4387-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, JOSE 

ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE INTERNAÇÃO E 

REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - LIBERDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Nas petições de fls. 63 e 72/75 a exequente requereu a intimação da 

executada revel para que efetuasse o pagamento da dívida conforme 

fixada na sentença de fls. 35/35-v. No entanto, na decisão de fl. 76 foi 

nomeado a Defensoria Pública como curadora especial da executada e o 

trâmite do feito prosseguiu como processo de conhecimento quando já 

estava em cumprimento de sentença.

A Defensoria apresentou contestação por negativa geral (fls. 80/81). Em 

seguida, a exequente apresentou manifestação quanto à decisão retro e 

por fim pugnou pela penhora via BACENJUD.

Pois bem. Analisando atentamente os autos, CHAMO O FEITO À ORDEM e, 

por conseguinte, REVOGO integralmente a decisão de fl. 76, bem como 

todos os seus efeitos.

Outrossim, DEFIRO pedido de penhora online (fls. 88/89), de modo que 

PROCEDA-SE o bloqueio de valores junto ao BACENJUD, na conta 

bancária em nome da executada até o limite do débito no valor de R$ 

8.465,84 (oito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos).

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intimem-se os executados na pessoa de 

seus advogados ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo estes suscitarem, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 383856 Nr: 1309-48.2015.811.0002

 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: TRANSPORTES TG LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE FATIMA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, DANILO FERREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLÓVIS GARCIA - 

OAB:43.691

 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. 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.: 405436 Nr: 14180-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV ENGENHARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA SELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte requerida não foi localizada para ser citada nos 

endereços descritos nos autos, defiro o pedido de fl. 87 e ordeno seja a 

requerida citada por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias.

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC, bem assim considerando 

que o processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do 

edital de citação seja em jornal local de ampla circulação a ser 

providenciado pela parte autora, o que faço com fulcro no parágrafo do 

mesmo dispositivo legal.

Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da 

parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimada 

para patrocinar a defesa da requerida.

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC, oferecer impugnação.

 Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide, venham às 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435573 Nr: 4387-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, JOSE 

ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE INTERNAÇÃO E 

REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - LIBERDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição online deferida por este Juízo.

Assim, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 27 de fevereiro de 2020.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 515069 Nr: 21680-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MOREIRA CASTILHO, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE 

NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 
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Miranda - OAB:9779, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.655

 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-MT

 Vistos, etc.

Oficie-se a Central de Mandados para que viabilize a devolução do 

mandado de fls. 35 devidamente cumprido, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas.

Cumpra-se, com urgência, tendo em vista tratar-se de processo Meta – 

6/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 258208 Nr: 16281-96.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMAR TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANDAUTO COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:MT 

4.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 121, contudo não vislumbrei nos 

autos a planilha do débito atualizado, documento necessário para sucesso 

da consulta requerida.

 Em sendo assim, intime-se a parte exequente a trazer aos autos planilha 

atualizada. Prazo: 10 dias.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 239656 Nr: 1022-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATYA CRISTINA DA FONSECA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDUARDO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATYA CRISTINA DA FONSECA 

SANCHES - OAB:12.823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUIZ LOZANO 

PEREIRA - OAB:7889-B/MT, ELENI ALVES PEREIRA - OAB:OABMT 3012

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.Com relação às custas processuais as quais 

encontram-se pendentes há mais de 9 (nove) anos. Embora devidamente 

intimada à parte executada para o pagamento de tais pendências, 

quedou-se inerte, pelo que declaro de ofício a prescrição dos créditos 

referentes às custas judiciais remanescentes inadimplidas e determino o 

arquivamento definitivo dos autos. Por fim, oficie-se o empregador do 

devedor para que se abstenha de efetuar a penhora mensal de 30% dos 

vencimentos líquidos.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219294 Nr: 14764-27.2008.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: GEMINI PROJETOS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILZANE APARECIDA ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Gemini 

Projetos Incorporações e Construções LTDA em face de Gilzane 

Aparecida Arruda e Silva.Inicialmente, fora determinada a intimação da 

parte exequente para promover o andamento útil do processo, sob pena 

de arquivamento dos autos, sem baixa da distribuição (fls. 73).Às fls. 75, 

a parte exequente requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 180 

dias, o que foi deferido às fls. 76.Contudo, às fls. 77/82, o douto patrono 

da parte exequente renunciou aos poderes que lhe foram conferidos, 

oportunidade em que foi expedida a intimação da autora a fim de constituir 

novo patrono nos autos.No seguimento, expediu-se ARMP à parte autora, 

a fim de constituir novo patrono nos autos, no entanto, a carta fora 

devolvida pelos Correios pelo motivo “mudou-se” (fls. 84).Os autos 

encontrava-se arquivado desde o ano de 2017, 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 (fls. 88).Os autos vieram conclusos.É breve relatório. Fundamento e 

Decido.(...)Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com todas as baixas e anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 233385 Nr: 13474-40.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do 

art. 485, do Código de Processo Civil.Sem custas e sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios 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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 75942 Nr: 8325-39.2004.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUSA S. A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RODRIGUES 

MARTINS - OAB:104741, LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - 

OAB:8000/MT, Patricia Nobre Malheiros Iacovenko - OAB:OAB 7696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso III do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.Ciência ao 

Administrador Judicial.Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 101939 Nr: 10976-73.2006.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CLERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALIEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10246

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes 

(art. 782, § 3º e 5º, CPC), devendo a Secretaria expedir a competente 

certidão, salientando que caberá ao exequente arcar com os custos da 

inscrição, indicar os dados de identificação do mantenedor do cadastro, 

bem como aqueles necessários para a inscrição.

Ato contínuo, determino a intimação da parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar requerendo o que entender de direito para o 

andamento útil do feito. Em igual prazo deverá a exequente aportar aos 
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autos planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 526872 Nr: 2473-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIR FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais (Código 219814), determino a intimação da nova Administradora 

Judicial, para que, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do despacho de fl. 94.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419960 Nr: 21976-55.2015.811.0002

 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: VALDEMIR JUNIOR BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃO S/A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista que as partes apesar de devidamente intimadas (fl. 132) 

sobre o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça, nada 

requereram, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332493 Nr: 1210-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON EDU DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:MT 10.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos, etc.

1. Malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte executada às 

fls. 392/393, não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico 

que possa alterar a convicção anteriormente formada na decisão de fl. 

376.

 Sobremais, a parte executada não apresentou qualquer documento ou 

fato novo a justificar a reanálise do pedido, motivo pelo qual mantenho a 

decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

 2. Intime-se a parte executada, por seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, realizar o pagamento do valor remanescente do débito 

devidamente atualizado (fls. 383/386), sob as penalidades legais.

Decorrido o prazo supra com ou sem manifestação da parte executada, 

intime-se a parte exequente para manifestar requerendo o que entender 

de direito para o deslinde do feito.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 274600 Nr: 17588-51.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO DOS SANTOS, ROSELANEY RITA 

DELMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARUCIA CORREA MEYER, FERNANDO 

CORREA MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO EUGENIO MEYER - 

OAB:21615/O

 Vistos, etc.

1. Diante do teor da petição acostada às fls. 118/120, por meio da qual os 

requeridos informam que efetuaram o pagamento espontâneo da 

condenação, determinou-se a intimação da parte autora para 

manifestação, fls. 123.

Na petição de fls. 124/125, a credora, manifesta concordando com o 

depósito realizado.

Dessa forma, proceda à transferência dos valores depositados 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo advogado 

às fls. 124/125.

2. Expeça-se mandado para cumprimento integral da reintegração de 

posse em favor dos embargantes/exequentes.

3. Por fim, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294477 Nr: 14618-44.2012.811.0002

 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: MARCELO SILVINO ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUNTE 

CANÃL - OAB:MT/13.578-A, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - OAB: 

MT/12.090-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente os débitos nos valores de R$ 1.351,15 (um mil 

trezentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), R$ 5.885,72 (cinco 

mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), R$ 

4.164,08 (quatro mil cento e sessenta e quatro reais e oito centavos) e R$ 

32.528,24 (trinta e dois mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro 

centavos) sob os contratos de n. 0331000335880-00, 0331000335850-00, 

0331000335470-00 e 0331000095620-32, respectivamente, bem como 

para 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 (Súmula 54, STJ).Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC e convalido a liminar deferida nos 

autos.Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, 

pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do 

art. 85).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.: 392377 Nr: 6824-64.2015.811.0002

 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: FABIO JUNIOR LOPES MELHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 
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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

 Vistos, etc.

Aportou aos autos petição da parte requerida impugnando os honorários 

periciais, constante às fls. 99/100, intime-se a perita nomeada para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste quanto à possibilidade de redução 

dos honorários periciais.

Com a manifestação da perita, intime-se as partes para manifestarem, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Decorridos os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA tendo em vista tratar-se de processo META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338695 Nr: 6867-35.2014.811.0002

 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): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Em atenção ao princípio do contraditório, venha à parte exequente 

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

175/176, no prazo legal.

 Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 415652 Nr: 19670-16.2015.811.0002

 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: SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL ELIAS FARIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:MT 15.714/0

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais. Portanto, promovam-se as devidas anotações, 

comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo ativo da 

demanda LEANDRO CESAR DE JORGE, JOSÉ LUIS SCARPELLI JUNIOR e 

PAULO ROBERTO GOMES AZEVEDO e no polo passivo EMANUEL ELIAS 

FARIA SILVA.

Assim, intime-se o devedor por meio de seu patrono via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado fls. 194, 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.: 423148 Nr: 23636-84.2015.811.0002

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO, 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

 Vistos, etc.Analisando detidamente os autos, verifica-se que a massa 

falida foi condenada a pagar ao habilitante a quantia de R$ 55.325,38, 

enquanto os alvarás expedidos a favor do credor e de seu procurador 

totalizam R$ 59.783,16 (fls. 86/87). Ademais, constata-se que na ocasião 

do pagamento, o antigo Administrador Judicial incluiu a atualização 

monetária, conforme determinado na sentença.Assim, diante da 

divergência apontada pelo habilitante, os autos foram encaminhados ao 

Contador Judicial para apuração do valor devido de acordo com a 

sentença proferida nos autos.Às fls. 101 aportou aos autos planilhas de 

cálculo elaborado pelo Contador Judicial na qual apurou a existência de um 

saldo devedor atualizado em R$59.796,82.Determinada a intimação da 

Massa Falida esta manifestou pelo indeferimento do pedido do habilitante 

(fl. 112).A Administração Judicial manifestou-se para autorizar ao 

habilitante o recebimento de R$ 13,66 (treze reais e sessenta e seis 

centavos), referente à diferença entre o montante apurado pela 

Contadoria Judicial (fls. 101) e os valores já recebidos (fls. 86/87) (fls. 

116).O Ministério Público manifestou às fls. 118/119, pelo deferimento do 

pedido de complementação do valor do crédito, em consonância com o 

parecer da Administradora Judicial de fls. 116. Pois bem, em que pese à 

insurgência da parte requerida verifica-se que o cálculo apresentado pelo 

Contador Judicial encontra-se em consonância com as determinações 

contidas nos autos.Desse modo, homologo o cálculo apresentado pelo 

Contador deste juízo às fls. 101, tendo em vista que este se encontra em 

consonância com as determinações contidas nos autos, razão pela qual 

fixo a quantia de R$ 13,66 (treze reais e sessenta seis centavos), como 

saldo devedor remanescente.Outrossim, expeça alvará com o valor da 

diferença indicado de R$13,66, destacando-se o percentual de 30% 

referente aos honorários advocatícios contratuais, a ser depositado nas 

contas bancárias indicado às fls. 93.Cumprido o item acima, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Intime-se e cumpra-se,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389382 Nr: 4939-15.2015.811.0002

 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: ADRIANA CAMILO CUNHA

 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, etc.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

(fls. 148/152), para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 157/158, 

eis que incontroverso.

Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente do 

débito, requerendo o cumprimento da sentença, intime-se a parte 

requerida/executada, para que pague o débito restante indicado às 

fls.154/160, 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 
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(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389482 Nr: 5024-98.2015.811.0002

 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: MARILTON LUCIANO DE ARRUDA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Vistos.(...)Declaro o feito saneado e DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pelas partes. Para tanto, nomeio para os trabalhos 

periciais o Dr. João Leopoldo Baçan, médico perito, com e-mail para 

contato: joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC).Fixo desde já os honorários periciais em 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais.

(...).Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando apresenta 

alguma lesão permanente 2) Em caso afirmativo, se trata de invalidez total 

ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Sendo 

o caso de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, 

intensa, média, leve ou residual? 5) A causa desta lesão(...). Intime-se o 

requerente para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC).Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC)(...)O(a) advogado(a) da parte requerente fica 

instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também 

buscar a comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. (...).Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410058 Nr: 16664-98.2015.811.0002

 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: JANNY VIEIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 

13.431-B, RICARDO KAWASAKI - OAB:MT 15.729/O

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

para a parte autora, a título de indenização por danos morais 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: 18.08.2010; 

bem como condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 6.780,00 (seis 

mil setecentos e oitenta reais) a título de danos materiais, 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).Por conseguinte, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da 

presente lide. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso 

de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos 

patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º, do art. 85, do NCPC. 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.Cumpram-se. Intimem-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 375663 Nr: 23511-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARNES BOI BRANCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI, RODRIGO DA 

SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA DA SILVA GALLINA - 

OAB:MT 14.831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inicialmente, RETIFIQUEM-SE a capa dos autos, vez que se trata de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial.

Aportou aos autos pedido do exequente para que fosse realizada a 

penhora das cotas que o executado possui junto a empresa BERNADI 

COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA.

Defiro a penhora das cotas do executado na empresa BERNADI 

COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA.., conforme comprovante de inscrição e de 

situação cadastral de fls. 101/102. Após, intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, pessoalmente, por mandado 

direcionado ao endereço em que se efetivou a citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, acerca da penhora.

Intime-se a empresa BERNADI COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA.., na pessoa 

de seu representante legal no endereço indicado de fls. 101, para que, no 

prazo de 20 (vinte) dias:

 I - apresente balanço especial, na forma da lei;

 II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito 

de preferência legal ou contratual;

 III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à 

liquidação das quotas ou das ações, deposi¬tando em juízo o valor 

apurado, em dinheiro.

Registre-se que, em caso de inércia ou divergência quanto à liquidação, o 

exequente ou a sociedade empresarial poderão requerer a nomeação de 

administrador judicial.

Neste último caso, os honorários do administrador judicial serão 

adiantados por aquele que requereu a diligência, ou, em caso de inércia, 

pelo exequente, incorporando ao total da dívida executada.

Para garantia da constrição, expeça-se ofício à Junta Comercial, que 

deverá ser encaminhado pelo próprio exequente, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

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

OAB:, MARIA CAROLINA PESSATTI - OAB:MT 20.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DA DEVEDORA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 549953 Nr: 14992-50.2018.811.0002
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 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, PÓVOAS DE ABREU & 

VARGAS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA 

- OAB:21790/O, DARLÃ EBERT VARGAS - OAB:20.010/B

 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 Requerida

 JUIZ(A):

 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, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUSA 

PIZZATTO - OAB:8566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DA 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

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

OAB:, ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - OAB:MT 9.530, 

VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10.044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DA DEVEDORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOAO DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:MT 15.950-0, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DA 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

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

OAB:, MARIA CAROLINA PESSATTI - OAB:MT 20.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇAO DA 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497342 Nr: 12356-48.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOL - 

OAB:MT 19.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651

 Vistos, etc.

Intime-se a parte embargante para dizer se ratifica os termos do acordo 

apresentado às fls. 29/31. Prazo: 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Vistos, etc.

Intime-se a parte embargante para dizer se ratifica os termos do acordo 

apresentado às fls. 29/31. Prazo: 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 424373 Nr: 24289-86.2015.811.0002

 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: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, VALOR 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:, 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.

Trata-se de embargos de declaração opostos por União – Fazenda 

Nacional em face da sentença que julgou extinto o processo sem 

resolução do mérito.
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No seguimento, determinou a intimação da parte requerida esta se 

manifestou pelo arquivamento dos autos (fls. 25).

Por sua vez, a administradora judicial se manifestou às fls. 28/29, pelo não 

conhecimento dos embargos declaração considerando a intempestividade 

do recurso.

Pois bem. A sentença recorrida foi proferida em 13.05.2016, 

disponibilizada em 21.09.2017 e publicada em 22.09.2017 no DJE, como se 

verifica às fls. 31.

No entanto, apenas em 06.09.2017 (fls. 08/09) é que os embargos de 

declaração foram opostos, quando já havia encerrado o prazo recursal de 

cinco dias – art. 1.023 do CPC.

Sendo assim, diante da intempestividade, não conheço dos embargos de 

declaração.

Cumpram-se os demais termos da sentença prolatada nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445429 Nr: 9615-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARIAS CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 78, contudo não vislumbrei nos 

autos a planilha do débito atualizado, documento necessário para sucesso 

da consulta requerida.

 Em sendo assim, intime-se a parte exequente a trazer aos autos planilha 

atualizada. Prazo: 15 (quinze) dias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225525 Nr: 5713-55.2009.811.0002

 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: SADIA S/A, SIKA S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIKA S. A, SADIA S/A, FONSECA E SILVA 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, BARICHELLO E GAZAVE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HASSON - OAB:MT 

17.727- A, HENRIQUE JOSE DA ROCHA - OAB:RS 36.568, LUCIANA 

CLÁUDIA DIAS DO ROSÁRIO - OAB:193.739, VERA LUCIA DA 

CONCEIÇÃO ARRUDA - OAB:9430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CLÁUDIA DIAS DO 

ROSÁRIO - OAB:193.739, MARCOS VINÍCIUS DE CARVALHO REZENDE 

REIS - OAB:1623-A, VERA LUCIA CONCEIÇÃO ARRUDA - OAB:MT 

9.430

 INTIMAÇÃO da parte Autora SADIA S/A, para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

com a finalidade de expedição de mandado de citação nos termos do 

solicitado as fls. 629/630 e Decisão de fls. 632, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 6449 Nr: 377-22.1999.811.0002

 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: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL VICENTE PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.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.: 8417 Nr: 7624-20.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. GASES INDUSTRIAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CESAR VITORINO DE 

ALMEIDA - OAB:85493/SP, VALDEMIR BARSALINI - OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA 

DA SILVA - OAB:3073/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente, para manifestar sobre eventual 

prescrição intercorrente. Prazo: 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39457 Nr: 7306-03.2001.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGROINDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI 

LTDA, VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES PEREIRA, SEBASTIÃO LOPES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR GONZAGA NETO - 

OAB:10.937/DF, CARLA FAHIMA NARÇAY MILAS - OAB:MT 24.115/O, 

LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - OAB:41258, 

MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:, VICTOR ANDRADE COSTA 

TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO 

JÚNIOR - OAB:4636/MT

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 344/348, contudo não vislumbrei 

nos autos a planilha do débito atualizado, documento necessário para 

sucesso da consulta requerida.

 Em sendo assim, intime-se a parte exequente a trazer aos autos planilha 

atualizada. Prazo: 15 (quinze) dias.

Às providências necessárias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230457 Nr: 10635-42.2009.811.0002

 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: COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, 

BANCO DO BRASIL S/A, PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA, HSBC - BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, J. MACEDO S.A., cosan alimentos s/a, 

AUTO POSTO PINDORAMA LTDA, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507, EDUARDO CORREA DA SILVA - OAB:, Gilberto 

Rodrigues Porto - OAB:OAB/SP 187.543, JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:OAB/MT 4.903, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT, MONICA PRISCILA LAZARETI DOS SANTOS - 

OAB:12719, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - OAB:7683, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:MT 9.764-A, ROMEU DE AQUINO NUNES 

- OAB:3770/MT, SAMUEL AVERBACH JUNIOR - OAB:69986/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT
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JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE A CONVOLAÇÃO DA 

RECUPERAÇÃO

 JUDICIAL EM FALÊNCIA E RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELA 

FALIDA

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

AUTOS N.º 10635-42.2009.811.0002

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADA DO AUTOR: MÔNICA PRISCILA LAZARETI DOS SANTOS 

(OAB/MT 12.719)

PARTE RÉQUERIDA: BANCO DO BRASIL S/A e HSBC - BANK BRASIL S/A 

- BANCO MÚLTIPLO e COSAN alimentos s/a e J. MACEDO S.A. e 

PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA e AUTO POSTO PINDORAMA LTDA e 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

art. 99, par. único, da Lei n.º 11.101/2005, acerca da decretação da 

falência da empresa Comércio Atacadista de Alimentos LTDA, bem como 

conferir publicidade à relação nominal de credores, ficando os credores 

advertidos sobre o prazo disposto no art. 7º, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, 

para, querendo, apresentarem suas habilitações e/ou divergências 

diretamente ao Administrador Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da publicação deste edital, conforme resumo da sentença, 

abaixo transcrita...

SENTENÇA: “Vistos, etc”. “Ante ao exposto, com fundamentos nos artigos 

94, III, “f” e “g” c/c 73, parágrafo único da Lei n°. 11.101/05, acolho a 

manifestação do administrador judicial e o parecer do Ministério Público, 

para CONVOLAR EM FALÊNCIA, a presente RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e, 

por conseguinte, DECRETO A FALÊNCIA da empresa COMERCIO 

ATACADITA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ Nº 06.251.213/0001-72). Em 

consequência, DETERMINO: I – Mantenho como ADMINISTRADOR JUDICIAL 

da massa falida, o Dr. RICARDO FERREIRA DE ANDRADE, advogado 

cadastrado neste Juízo, que deverá ser intimado pessoalmente para, 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 

responsabilidades a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005), sob 

pena de substituição; II – O Administrador Judicial deverá proceder à 

imediata arrecadação dos bens, documentos e livros (art. 110, da Lei n°. 

11.101/05), bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, 

no local em que se encontrem (arts. 108 e 110, da Lei n°. 11.101/05), para 

realização do ativo (arts. 139 e 140, da Lei n°. 11.101/05), sendo que 

ficarão eles sob sua guarda e responsabilidade (art. 108, § 1º, da Lei n°. 

11.101/05), devendo a fim de evitar risco para a execução da etapa de 

arrecadação, providenciar a lacração do local onde se encontram os bens 

a serem arrecadados (art. 109, da Lei n°. 11.101/05), ficando, por ora, a 

Administradora Judicial como depositária; III – No que concerne aos livros 

deve a Administradora Judicial providenciar o seu encerramento e guarda 

em local que indicar. IV – Feita a arrecadação do ativo e procedida à 

avaliação, deverá o Administrador Judicial promover meios para a 

alienação dos mesmos, por uma das formas previstas no artigo 140, 

observada a ordem de preferência; devendo a venda ocorrer por 

determinação deste juízo, após ouvido a Administradora Judicial e 

atendendo à orientação do Comitê, se houver, por uma das modalidades 

estabelecidas no artigo 142 da Lei n°. 11.101/05...ORDENO que se oficie 

ao Registro Público de Empresas (JUCEMAT), solicitando que proceda à 

anotação da decretação da falência no registro dos devedores, para que 

conste a expressão “FALIDA”, a data da decretação da falência e a 

inabilitação de que trata o art. 102 da Lei n. 11.101/2005 (art. 99, inciso 

VIII). XIV - CONSIGNO que nos ofícios oriundos de outros Juízos, 

solicitando informações sobre o andamento do processo, deverá constar 

a data do ingresso do pedido de recuperação judicial, do deferimento de 

seu processamento, a data da decretação da falência, o nome e endereço 

da Administradora Judicial. XV - PROCEDA-SE a Sra. Gestora Judiciária às 

retificações necessárias nos registros e na autuação do feito, inclusive 

junto ao Cartório Distribuidor para que passe a constar a falência do 

devedor. XVI - A fim de dar maior publicidade a esta decisão determino 

que a Administradora Judicial, providencie, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a retirada do edital e proceda à publicação no Diário Oficial e 

em jornal de grande circulação. XVII - DETERMINO ainda, a intimação da 

empresa devedora, para proceder ao recolhimento de eventuais custas 

pendentes, se houver, no prazo de 05 (cinco) dias. XVIII - CIÊNCIA ao 

Ministério Público. XIX - Cumpridas as determinações acima, INTIMEM-SE 

os sócios para comparecimento em cartório para assinatura do termo na 

forma do artigo 104 da Lei nº 11.101/05. PROVIDENCIE a Sra. Gestora 

Judiciária a imediata publicação desta decisão, também no Diário da 

Justiça Eletrônico, juntamente com a publicação do Edital, contendo o nome 

dos advogados dos credores visando dar o mais amplo conhecimento da 

declaração da falência e demais conteúdos desta decisão. JUNTE-SE 

cópia da sentença aos autos apensos. XX- POSTERGO a análise do 

pedido formulado pelo Administrador Judicial às fls. 1.562/1.564, razão 

pela qual, determino que venha no prazo de 10 (dez) dias, para informar 

os valores percebidos durante o processo recuperacional. Após, 

conclusos. Publique-se. Intime-se. “Cumpra-se.”

RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELA FALIDA SEPARADA POR 

CLASSES (Item, credor e valor):

 CLASSE I – TRABALHISTA (Item, credor e valor): 1. LUIZ ANTONIO DE 

ALMEIDA CAMPOS. R$13.389,26. Subtotal: R$ 13.389,26.

CLASSE II – COM GARANTIA REAL (Item, credor e valor): 1. BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S/A. R$ 50.096,51; 2. BANCO PANAMERICANO S/A. 

R$ 70.243,20; 3. BANCO FINASA S/A. 11.130,84. 4. BANCO DO BRASIL. 

R$400.000,00; 5. SECRETAROA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. R$ 45.250,00. 6. FUNJUS – PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO. R$ 9.173,00. Subtotal: R$ 585.893,55.

CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA (Item, credor e valor): 1. AFJ 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. R$ 15.903,00; 2. ADM DO BRASIL LTDA. R$ 

80.383,49; 3. AGUAS LEBRINHA LTDA. R$ 1.907,12; 4. ALIANÇA DIST. 

ALIMENTOS LTDA. R$ 6.720,00; 5. ALIBRA INGTEDIENTES LTDA. R$ 

6.900,00; 6. ALIMENTOS DALLAS IND. E COM. LTDA. R$ 18.211,25; 7. 

ALIMENTOS WILSON LTDA. R$ 2.850,76; 8. ALUMIPACL IND. DE 

EMBALAGENS LTDA. R$ 6.080,01; 9. ANGELO AURICCHIO E CIA LTDA. 

R$ 29.522,23; 10. ANTONIO APARECIDO DO ESPIRITO SANTO. R$ 88,12; 

11. ARCOM S/A. R$ 7.549,93; 12. ATACADO DIST. COM. IND. LTDA. R$ 

28.018,80; 13. AUTO ELETRICA LUCELIA LTDA. R$ 302,25; 14. AUTO 

PEÇAS FASAUTO. R$ 2.943,29; 15. AUTO POSTO PINDORAMA LTDA. R$ 

17.053,83; 16. BELUFI E NUNES LTDA. R$ 1.016,52; 17. BERTIN LTDA. R$ 

6.042,90; 18. BETA PLASTIC LTDA. R$ 9.954,00; 19. BIOLIVAS COM. E 

DIST. DE PROD. ALIM. LTDA. R$ 38.288,99; 20. BRASIGASS IND. 

METALURGICA LTDA. R$ 5.928,30; 21. BRASIL TELECOM LTDA. R$ 

2.136,58; 22. BRAZ DE CASTRO E CASTRO LTDA-EPP. R$ 1.080,00; 23. 

BRINDES PARANÁ GRAF. E EDITORA LTDA. R$ 671,42; 24. BUNGE 

ALIMENTOS S/A. R$ 85.640,11; 25. BURITIS LUBRIFICANTES LTDA. R$ 

145,00; 26. CAMIL ALIMENTOS S/A. R$ 17.900,00; 27. CARAMURU 

ALIMENTOS. R$ 5.120,00; 28. CARGIL AGRÍCOLA S/A. R$ 70.000,00; 29. 

CENTRO OESTE LUBRIFICANTES. R$ 435,00; 30. CIA CANOINHAS DE 

PAPEL. R$ 30.045,00; 31. CICERO FERREIRA DA SILVA FUMOS. R$ 

10.560,00; 32. CLARO - AMERICEL S/A. R$ 189,30; 33. CM IND. DE PROD. 

DE LIMPEZA LTDA. R$ 28.134,48; 34. COM. E IND. DE FUMOS TOCANTINS 

LTDA. R$ 12.600,00; 35. COM. ATAC. ALIMENTOS VÁRZEA GRANDE 

LTDA. R$ 19.860,00; 36. COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL. R$ 

41.288,00; 37. CONDOR S/A. R$ 5.173,70; 38. COOP. CENTRAL DOS 

PROD. RU DE M. GERAIS. R$ 2.027,95; 39. COPOS PLASTICOS DO SUL 

LTDA. R$ 2.640,00; 40. COSTA MARINE COML DE PROD ALIM LTDA. R$ 

12.800,00; 41. DEP. ÁGUA ESGOTO DE V GD. R$ 190,18; 42. DIBOX DIST. 

PROD. ALIM. BROKER LTDA. R$ 15.799,02; 43. DIST. AMARAL LTDA. R$ 

8.228,16; 44. DOCILE ALIMENTOS LTDA. R$ 1.525,44; 45. EMBALO BEM. 

LOGICAIS LTDA. R$ 4.658,00; 46. FOBRAS DIST DE PROD DE COS LTDA. 

R$ 7.611,27; 47. GDC ALIMENTOS S/A. R$ 5.920,00; 48. GIOCA IND. E 

COMÉRCIO LTDA. R$ 1.461,60; 49. GOIAS VERDE ALIMENTS LTDA. R$ 

10.893,30; 50. GUARANY IND. E COMÉRCIO LTDA. R$ 3.679,20; 51. 

HENKEL. R$ 4.109,68; 52. HIGIE TOPP IND. E COM. PRODS. HIGIENICOS . 

R$ 1.200,00; 53. HSBC BANK BRASIL S/A. R$ 121.064,87; 54. IMPLA IND. 

MAT. DE PLASTICOS LTDA. R$ 1.539,86; 55. INDUSTRIA ALIMENTICIA DO 

VALE LTDA. R$ 6.952,56; 56. INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIANE LTDA. R$ 

80.988,20; 57. INDUSTRIA ANHEMBI S/A. R$ 92.844,90; 58. INDUSTRIA 

BRASILEIRA DE ART. DE CERAMICA. R$ 5.148,00; 59. INDUSTRIA DE 

POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA. R$ 5.772,50; 60. INDUSTRIA DE 

FECULA OLINDA LTDA. R$ 26.000,00; 61. INDUSTRIA MISSIATO DE 

BEBIDAS LTDA. R$ 58.220,28; 62. IND. REUNIDAS DE BEBIDAS 

TATUZINHO 3 FAZ.. R$ 28.016,63; 63. INDEQUIL IND. DE DERIVADOS 

QUIMICOS. R$ 16.500,00; 64. INDUSTRIA E COMERCIO ALMEIDA LTDA. R$ 

7.232,55; 65. INGACOCO DIST. DE ALIMENTOS. R$ 4.650,00; 66. IVAN 
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JOSÉ DALL PIZZOL. R$ 3.155,00; 67. JBS S/A. R$ 10.650,00; 68. J M IND 

COM EXP. DE ALIMENTOS LTDA. R$ 3.015,00; 69. J MACEDO S/A. R$ 

64.778,24; 70. J RAPACCI E CIA LTDA. R$ 21.175,00; 71. JANGADA SUL 

ALIMENTOS LTDA. R$ 2.600,00; 72. JAPYTTO IND QUIMICA LTDA. R$ 

18.661,50; 73. JOEL GONLAVES FILHO. R$ 100.000,00; 74. L.A. TESTA. 

R$ 34.343,50; 75. LATICINIOS BELA VISTA. R$ 7.446,00; 76. LF DE 

CASTRO E CIA LTDA. R$ 51.511,00; 77. LIMPPANO S/A. R$ 4.169,65; 78. 

LONDRINA ALIMENTOS LTDA. R$ 7.243,33; 79. LORENA ALIMENTOS. R$ 

2.970,00; 80. LUIZ CARLOS COCOLO. R$ 197.196,00; 81. M C DA S 

SANTOS. R$ 2.821,00; 82. MARTHA MEIRELES BERNARDES MR. R$ 

1.669,80; 83. MELHORAMENTOS PAPEIS LTDA. R$ 10.502,10; 84. MIDIZ 

IND. E COM DE FRALDAS LTDA. R$ 9.612,50; 85. MIKA DA AMAZONIA 

ALIMENTOS LTDA. R$ 6.047,32; 86. MILI S/A. R$ 27.371,09; 87. MOINHO 

SETE IRMÃOS LTDA. R$ 76.162,00; 88. NELSON SELETE. R$ 1.000,00; 89. 

NOVA AMERICA S/A AGROENERGIA. R$ 7.560,00; 90. ORCHIDAE DIST DE 

COSMETICOS LTDA. R$ 18.134,80; 91. P SERGIO CAMPOS ME. R$ 950,00; 

92. PAPAI AUTO POSTO CUIABA LTDA. R$ 596,12; 93. PARADISE AUTO 

POSTO CUIABA LTDA. R$ 323,89; 94. PASSARIN E COM. DE BEGIDAS 

LTDA. R$ 26.047,71; 95. PEQUI ALIMENTOS LTDA. R$ 26.230,80; 96. PETS 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. R$ 2.327,13; 97. PIRISA PIRETRO IND 

LTDA. R$ 14.040,00; 98. PORTO SEGURO CIA E SEGUROS GERAIS. R$ 

1.138,23; 99. PORTOBENS ADM DE CONSORCIOS LTDA. R$ 1.342,01; 

100. PRATICLAR IND COM EXP. R$ 8.937,60; 101. QUIMICA AMPARO 

LTDA. R$ 112.172,01; 102. RV GONÇALVES COM DE CEREAIS EPP. R$ 

4.167,00; 103. RAGNINI E MARTINS LTDA ME. R$ 126,75; 104. REAL IND. E 

COM. DE MADEIRAS LTDA. R$ 1.380,00; 105. RECOL DISTRIBUIÇÃO E 

COM. LTDA. R$ 19.684,63; 106. REF. E MOAG DESAL ST HELE LTDA. R$ 

23.575,60; 107. REGINA AP ZANUTTO LEPRE ME. R$ 442,68; 108. 

SALVARO IND. E COM. DE MADEIRA LTDA. R$ 4.950,00; 109. SANKHYA 

TEC EM SISTEMAS LTDA. R$ 2.819,07; 110. SBORCHIA IND E COM DE 

PAPEIS LTDA. R$ 1.901,09; 111. SERASA. R$ 345,98; 112. SERGIO 

MARTINS VIEIRA. R$ 50.000,00; 113. SHOPPING ACESSORIOS P 

CAMINHÕES LTDA. R$ 640,00; 114. SIOL GOIAS IND DE ALIMENTOS 

LTDA. R$ 13.038,97; 115. SONORA ESTANCIA S/A. R$ 126.439,70; 116. 

SORDI PLASTICOS LTDA. R$ 717,00; 117. SOUZA CRUZ S/A. R$ 

8.363,42; 118. STO ANTONIO IND IMP EXP DE ALIMENTOS. R$ 5.140,30; 

119. SWEDISH MATCH DO BRASIL. R$ 6.292,72; 120. TECELAGEM 

MARTINS LTDA. R$ 3.660,00; 121. THREE BOND DO BRASIL IND COM 

LTDA. R$ 1.008,00; 122. TIO ICO IND COM E SERV LTDA. R$ 19.043,90; 

123. TRANSPORTADORA E A. PEÇAS CAMPEONI. R$ 16.781,59; 124. 

TRIUNFANTE MT ALIMENTOS LTDA. R$ 6.080,84; 125. USINAS ITAMARATI 

VÁRZEA GRANDE. R$ 18.684,00; 126. VÁRZEA DIESEL DIST AUTO 

PEÇAS LTDA . R$ 308,33; 127. VINICOLA CAMPO LARGO S/A. R$ 

33.196,71; 128. VIVO TELEMAT CELULAR S/A. R$ 460,55; 129. VOCE 

PRECISA COM UTIL DOMESTICAS. R$ 687,50; 130. WALLERIUS S/A 

DOCES E ALIMENTOA. R$ 1.595,79; 131. WATER LINE IND QUIMICA. R$ 

1.940,00; 132. ZADIMEL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA. R$ 18.260,20; 

Subtotal: R$2.429.950,18.

TOTAL DOS CRÉDITOS EM TODAS AS CLASSES: R$ 3.029.232,99.

ADVERTÊNCIAS: Em observância ao art. 7, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, 

ficam todos intimados para, querendo, apresentarem suas habilitações 

e/ou divergências DIRETAMENTE AO ADMINISTRADOR JUDICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias contados da publicação deste edital. As habilitações e 

divergências em questão deverão ser enviadas ao escritório do 

Administrador Judicial RICARDO FERREIRA DE ANDRADE, localizado na 

Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, Ed. Helbor Dual Business Office & Corporate, 

24º andar, salas 2401/2402, Alvorada, em Cuiabá/MT, CEP 78.048-848, 

telefone: (065) 2136-2363, com funcionamento das 09:00 às 12:00 horas 

e das 13:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira, ou no e-mail: 

aj1@aj1.com.br. Demais disso, quaisquer questionamentos e dúvidas 

poderão ser esclarecidos por e-mail, telefone ou pessoalmente, no 

escritório do administrador judicial, neste último caso, através de 

agendamento prévio. Ainda, as cópias do processo de falência e dos 

principais documentos que lhe constituem estarão disponibilizadas no site: 

www.aj1.com.br. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, foi expedido o presente 

edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Paula Adriana Matos de Freitas, digitei.

Várzea Grande/MT, 02 de março de 2020.

ROSELI APARECIDA CÁCERES

Gestora Judiciária

Matrícula 11485

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006930-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. S. A. A. (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 aos requerentes os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. Deste 

modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 18 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, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006831-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTIANE DA COSTA SILVA (AUTOR)
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DILZA MARIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006831-63.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO aos 

requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência”. Deste modo, no presente 

caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência das requerentes, considerando ainda 

que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte 

requerente, tal inversão é indispensável, eis que, o alegado pelas 

requerentes sobre a ingestão de alimento inadequado para consumo 

causou mal-estar, cabe ao fornecedor demonstrar que o produto não 

provocou o quadro clínico relatado, conforme previsão do artigo 12, do 

Código e Defesa do Consumidor, 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 11 de maio de 2020 às 11:00 

horas a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já as 

requerentes intimadas da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte requerente intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação 

à contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1016706-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RAMOS (REU)

MARIA HELENA RODRIGUES RAMOS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016706-91.2019.8.11.0002. Vistos. Indefiro 

a citação por hora certa (Id. 28801696), por entender que não foram 

preenchidos os requisitos do artigo 252 do CPC, uma vez que a citação 

por hora certa está condicionada a suspeita de ocultação pelo oficial de 

justiça. Logo incumbe ao meirinho, suspeitando de ocultação, realizar a 

citação por hora certa. Ademais, não há nos autos qualquer informação 

de que os requeridos estejam se ocultando com a intenção de frustrar o 

ato citatório, conforme se observa as correspondências devolvidas de 

Ids. 27841391 e 27841392, as quais informam que os requeridos não 

estavam no local. Sendo assim, determino seja expedido o mandado de 

citação, no endereço declinado no Id. 25774284, salientando ao Sr. Oficial 

de Justiça que havendo suspeita de ocultação do requerido deverá adotar 

as providências necessárias para o cumprimento do art. 252 do CPC, com 

os benefícios do art. 212, §2º do CPC, cumpra-se nos termos da decisão 

de Id. 26550866. Via de consequência, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 08h30min, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Consigo que deverá a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas necessárias para 

a diligência do oficial de justiça. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007000-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR PAULO BATISTA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

danos morais e pedido de tutela antecipada inaudita altera pars proposta 

por Patrícia de Oliveira Nunes em desfavor de Vitor Paulo Batista Santos, 

alegando em síntese, que no ano de 2014 realizou a venda de veículo 

Volkswagen, ano 2011/2011 Placa NJG1931 que se encontrava 

financiado junto ao banco Volkswagen ao requerido, promovendo ainda a 

quitação antes da referida venda, sendo registrada a alienação fiduciária 

do veículo em nome do requerido. Contudo, o requerido não promoveu com 

a transferência do veículo para seu nome, o que vem causando prejuízos 

a requerente, vez que se encontra cometendo infrações no trânsito, 

sendo pontuada na carteira de habilitação da autora, razão pela qual 

requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja o requerido 

obrigado a realizar imediatamente a transferência do veículo para seu 

nome, sob pena de multa. No mérito requer a confirmação da liminar 

concedida, bem como a condenação do requerido em indenização por 

danos morais no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) 

É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a requerente os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Da liminar Trata-se de tutela de urgência 

antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do 

CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Pois bem, observo que a antecipação dos efeitos da tutela na 

presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, 

ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido 

liminar refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em 

consequências fáticas irreversíveis, mormente considerando a 

hipossuficiência da parte autora. Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos 

escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, 

nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A 
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irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as 

coisas ao estado anterior.” [1] Portanto, tenho que o acatamento da 

pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma 

sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do 

contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque as 

provas colacionadas aos autos não são suficiente a demonstrar o alegado 

na exordial, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para 

que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na 

inicial. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do 

art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso, a eventual concessão da medida poderia acarretar na 

irreversibilidade da medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do 

aludido diploma processual. Jurisprudência da Corte. DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Ante o 

exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência 

pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18 de maio 

de 2020 às 10:00 horas, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do 

art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com 

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

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] 

Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007071-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ZANUTTO (AUTOR(A))

GILIANE BENEDITA DE FREITAS OLIVEIRA ZANUTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c 

devolução de parcelas pagas c/c revisão de cláusulas contratuais com 

tutela de urgência de natureza antecipada e indenização por danos morais 

proposta por Caio Zanutto e Giliane Benedita de Freitas Oliveira Zanutto 

em desfavor de Orleans Empreendimentos Ltda. e, Cipasa Várzea Grande 

Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda, alegando em síntese, que em 

novembro/2015 firmaram contrato de compra e venda com as requeridas, 

de unidade residencial nº 10, quadra 19, no empreendimento Condomínio 

Urbanístico Verana, nesta comarca, pelo valor de R$ 124.498,46 (cento e 

vinte e quatro quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis 

centavos). Sustenta que já realizou o pagamento de R$ 49.758,93 

(quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e três 

centavos), contudo o prazo para entrega do imóvel findou-se, sendo que 

já contado o prazo de tolerância de 180 dias, havendo assim o 

descumprimento contratual pela requerida. Assim requer a concessão da 

tutela de urgência, a fim de que seja declarada a rescisão do contrato, 

determinado que as requeridas realizem a devolução imediata dos valores 

pagos, ainda se abstenham de efetuar qualquer cobrança judicial e 

extrajudicial e se abstenham de inserir o nome dos autores nos órgãos de 

proteção ao crédito. Determinada a emenda da inicial a parte autora 

manifestou-se no Id. 29372028. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão 

do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material judicializada 

está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela requerida ao autor representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CDC APLICABILIDADE. 

DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES 

PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. INDEXISTÊNCIA. I. A relação 

jurídica estabelecida entre as partes em um contrato de promessa de 

compra e venda de unidade imobiliária é de consumo, pois o comprador é 

destinatário final do produto oferecido pela construtora. (...) (TJDF - APC 

20130110054020, 6ª Turma Cível, Relator José Divino de Oliveira, 

Publicado no DJE: 15/12/2015). No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como o 

autor comprovar os fatos alegados na inicial. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova conforme postulado na inicial. Da tutela de 

urgência Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Efetivamente, a probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelos 

documentos pessoais dos autores (Id. 21958635), o instrumento particular 

de promessa de venda e compra do imóvel sub judice firmado entre as 

partes com previsão de entrega no mês de setembro/2018 (Ids. 29372032 

e 29372036). Aliem-se a isso a comprovação nos autos da relação jurídica 

entre as partes, pelo extrato do cliente colacionado no Id. 21538387, com 

data de emissão em 05.07.2019. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem 

advir à parte autora em razão da prosseguir no pagamento das parcelas 

referentes ao contrato, tendo em vista a sua pretensão em rescindir o 

mesmo. Ressalto que é certo que a rescisão de contrato é afeta à própria 

matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do 

contraditório e devida dilação probatória. No mesmo sentido, ainda que a 

autora tenha direito, neste momento de cognição sumária, a devolução do 

valor pago referente às parcelas do contrato de compra e venda sub 

judice, implicaria em reconhecimento de plano das suas alegações, o que 

não é viável neste momento processual, sob pena de adiantar o mérito da 

demanda. Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória 
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que, nada mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não 

subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma 

realizada, bem como que as requeridas se abstenham de inserir o nome 

dos autores no banco de dados de órgão de restrição de crédito. O que, 

frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem 

exime o requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, 

tudo quanto se apurará no deslinde da causa. Impende ressaltar que 

inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da 

ré, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar 

dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e 

acréscimos, se existentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. 

COBRANÇA. A suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de 

registros negativos quando pende ação de rescisão do contrato é medida 

que se justifica ante a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância 

dos autos em que se impõe manter liminar para obstar atos de cobrança 

enquanto tramita a ação. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70067073007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015). Destarte, havendo 

em sede de cognição sumária a demonstração dos requisitos necessários 

para o deferimento da medida vindicada, é de ser deferido parcialmente o 

pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Posto isso, defiro 

parcialmente os pedidos formulados em sede de tutela de urgência e 

determino sejam as requeridas intimadas para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, a) suspendam provisoriamente as cobranças relativas ao Contrato 

de Compra e Venda, objeto da presente demanda e, b) ainda, se 

abstenham de encaminhar o nome dos autores ao cadastro dos órgãos de 

proteção ao crédito, consoante requerido na inicial. Em caso de 

descumprimento, fixo multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada 

a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de maio de 2020 às 10h30min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Citem-se as requeridas, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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LEIDILAINE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015147-02.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais c/c Tutela de Urgência proposta por LEIDILANE ALVES DE 

OLIVEIRA em desfavor de BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A. Aduz que, foi 

parte requerida na ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco 

requer ido  no  ano de  2016,  número  de  processo 

1000039-35.2016.811.0002, que tramitou na Vara Especializada em Direito 

Bancário desta comarca, tendo como objeto o pagamento das parcelas 

vencidas/vincendas do veículo marca FIAT, Modelo PALIO ATTRACT 1.4, 

Fab./Mod. 2013/2014, Placa OBP 1568, Cor BRANCA, Renavam nº 

565617559, Chassi 8AP196272E4041727 Afirma que, com a apreensão do 

veículo realizou o pagamento integral da dívida e purgou a mora no valor 

de R$6.780,90, tendo sido determinado à restituição do veículo no prazo 

de 48 horas, contudo a requerida veio restituir o veículo com 37 dias 

atraso da determinação judicial. Sustenta que a parte requerida efetuou a 

transferência da titularidade do carro e a sua localidade para o Estado de 

São Paulo, tendo entregado a parte autora somente o CRVL do veículo. 

Informa que realizou o pagamento dos impostos referente ao ano de 2017 

para emissão de um novo documento, contudo, foi informada pelo órgão 

responsável que não seria possível a emissão documento, haja vista o 

veículo ter sido transferido para o Estado de São Paulo/SP. Assim, requer 

a concessão de liminar para determinar que a requerida proceda com as 

seguintes obrigações: a) transferir a documentação do veículo para o 

domínio do DETRAN/MT; b) transferir a titularidade do veículo para 

Leidilaine Alves de Oliveira, ora requerente e legítima proprietária do 

veículo; c) baixar qualquer eventual gravame ainda existente estando 

relacionado à alienação fiduciária e/ou ação de busca e apreensão, tendo 

em vista a quitação integral do veículo, sob pena de multa diária. Pugna 

pelos benefícios da justiça gratuita e pela inversão do ônus da prova. O 

processo foi distribuído para a Vara Especializada em Direito Bancário que 

declinou da competência (id. 26714876). Determinada a emenda da inicial 

no Id. 28485160, a parte autora manifestou nos Ids. 28807403; 28807404; 

28807405; 28807406 e 28807407. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e decido. Acolho a emenda da inicial, a 

fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora o benefício 

da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa à 

parte autora a imediata transferência do veículo para o domínio do 

DETRAN/MT, a transferência da titularidade do veículo para seu nome e a 

baixa de qualquer gravame existente estando relacionado à alienação 

fiduciária e/ou ação de busca e apreensão, tendo em vista a quitação 

integral do veículo, sob pena de multa diária. Da apreciação dos autos 

verifica-se que os requisitos supramencionados não restaram evidentes 

no caso. No caso em tela, tem-se que a parte autora pretende obter a 

transferência do veículo objeto da lide, uma vez que “aduz ter solicitado 

pela via administrativa durante todo o amo de 2017, 2018 e 2019, contudo 

obteve a resposta de que haviam parcelas do carro a ser adimplidas e por 

tal razão o banco não transferiria a titularidade do veículo para o seu nome 

(id. 25108818 – pág. 4-5)” . Todavia, embora a parte autora alegue não ter 

conseguido regularizar a documentação e titularidade transferida para o 

Estado de São Paulo, não comprovou ter tentado, posto que em nenhum 

dos documentos juntados há indicação de que foi protocolado junto ao 

formulado requerimento junto ao Órgão de Trânsito, fato que compromete 

a verossimilhança das alegações e o perigo de dano. De outro norte, no 

caso, verifica-se o perigo da irreversibilidade da medida, posto que a parte 

autora pretende a exclusão da restrição financeira para dispor do bem, 

fato que compromete a garantia da instituição financeira, caso fique 

demonstrado a existência de alienação fiduciária. De outro norte, 
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mostra-se incabível a concessão do pleito nos termos postos na atual 

fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito 

sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla 

defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO 

o pedido de concessão da tutela de urgência pleiteado pela parte autora. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 18 de maio de 2020, 11h00min, 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. CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006946-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLIMACO VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO aos requerentes os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. Deste 

modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2020 às 08:00 horas, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006792-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDNEIA BASTOS DE FREITAS FERES (AUTOR(A))

PABLO DE FREITAS PEREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS 

CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica havida entre as partes 

encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

pois há a figura do consumidor, destinatário final econômico e fático do 

produto (unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado 

pelas requeridas fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º 

e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do 

consumidor, quando demonstrada a verossimilhança das suas alegações, 

ou quando provada sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). 

(...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como o 

autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2020 
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às 08h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 

334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com 

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

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008315-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B & D VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de danos morais e tutela antecipada proposta por Emilia Aparecida 

de Assunção Silva em desfavor de B & D Veículos Ltda Me, alegando em 

síntese que em abril/2018 adquiriu junto à requerida um veículo usado 

GRAND VITARA 2WD 2.0, placa NRN7682, pelo valor de R$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil reais), sendo que realizou uma entrada no valor de R$ 

20.000,00 (vinte e mil reais) e, o restante qual seja R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) financiado junto ao Bv Financiamentos. Contudo, sustenta que 

ainda dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, o veículo começou a 

apresentar forte barulho e lentidão para rodar, levando o veículo a um 

mecânico obteve informação de que o veículo se encontrava com o motor 

fundindo, assim alega que imediatamente entrou em contato com a 

requerida, que informou que apenas vendeu o veículo a autora, não sendo 

responsável pelo problema, se mantendo inerte até a data da propositura 

da presente demanda. Assim, requer a concessão da tutela de urgência a 

fim de que seja declarada o cancelamento do contrato firmado entre as 

partes, referente a aquisição do veículo, bem como a devolução dos 

valores pagos pelo veículo. No mérito requer a confirmação da liminar 

concedida, bem como a condenação do requerido em indenização por 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na decisão de Id. 

15946492 restou deferido a concessão do beneficio da justiça gratuita à 

autora, determinando ainda a emenda da inicial, o que foi atendido pela 

autora no Id. 15985216. Os autos vieram conclusos. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Trata-se de tutela de urgência antecipada, com 

fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos 

seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, 

observo que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese 

corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio 

do devido processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à 

pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas 

irreversíveis, mormente considerando a hipossuficiência da parte autora. 

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em 

seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se 

não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na 

impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1] 

Portanto, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, 

implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte 

requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em 

precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não 

são suficiente a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, 

avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária 

segurança no exame da pretensão alegada na inicial. Nesse sentido, 

colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Ante o exposto, ausente os 

requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o 

pedido de tutela formulado na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2020 às 10:00 

horas, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência 

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

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à 

data da audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada 

e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] 

Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007045-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BERENICE GOMES VIANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS 

CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica havida entre as partes 

encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

pois há a figura do consumidor, destinatário final econômico e fático do 

produto (unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado 

pelas requeridas fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º 

e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do 

consumidor, quando demonstrada a verossimilhança das suas alegações, 

ou quando provada sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). 

(...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como o 

autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2020 

às 11:00 horas, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 

334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com 

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

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007038-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SILVA GODOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBO JALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTD (REU)

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO aos requerentes os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida 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. CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS 

CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica havida entre as partes 

encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

pois há a figura do consumidor, destinatário final econômico e fático do 

produto (unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado 

pelas requeridas fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º 

e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do 

consumidor, quando demonstrada a verossimilhança das suas alegações, 

ou quando provada sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). 

(...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelos autores, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como o 

autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2020 

às 11:30 horas, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 

334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Citem-se as requeridas, com 

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

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 
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oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016130-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO ALVES DAMACENO (AUTOR(A))

LARYSSA CRISTINA COIMBRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016130-98.2019.8.11.0002. AUTOR(A): LARYSSA CRISTINA COIMBRA 

DA SILVA, GUILHERME AUGUSTO ALVES DAMACENO REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, Tratam-se os autos de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, visando o 

fornecimento de fórmula de aminoácidos livres à menor Laryssa Cristina 

Coimbra da Silva. Em diligências administrativas tomadas por este Juízo, foi 

constatado que a fórmula de aminoácidos livres sub judice está disponível 

na Farmácia de Alto Custo – SES, de dispensação por meio da 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. Desse modo, postergo o pedido de bloqueio judicial, e determino 

a intimação da Parte Autora para que, provida de documentação pessoal, 

receita médica e decisão judicial, se dirija à Secretaria Estadual de Saúde 

(Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF), para que então 

se procedam aos trâmites necessários para a dispensação do insumo ao 

paciente. 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. Após, deverá a parte informar nos autos o 

fornecimento voluntário do insumo, 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 insumo, ora deferido, a parte 

Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000382-05.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE COLIDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT3560-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLÍDER (INTERESSADO)

CENTRAL DE REGULAÇÃO (INTERESSADO)

 

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 27376584, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 6 de março 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018033-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente por intermédio de 

seu Procurador para impugnar a Contestação de ID 27339449, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 6 de março 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 532901 Nr: 5946-37.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGGDL, CGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.Desde já, e havendo valores 

depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, autorizo a 

expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo 

Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados 

bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e 

Titularidade).Havendo recurso das partes, remetam-se os autos à Turma 

Recursal Fazendária, em atendimento ao disposto no Art. 1.010, §3º, do 

CPC.Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa.P. R. I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001757-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA DA SILVA TRELHA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

LEIDIANE DE BARROS MATIAS OAB - MT24315/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001757-86.2020.8.11.0015. TESTEMUNHA: THEREZA DA SILVA TRELHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, 

Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o 

presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 

12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Defiro os benefícios 

da justiça gratuita, bem como a prioridade na tramitação processual ao se 

tratar de pessoa idosa, se o caso. Anote-se. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Thereza 

da Silva Trelha, representado por sua genitora Eliane Amelia Storch, em 

desfavor do Estado de Mato Grosso e município de Sinop, objetivando a 

realização dos exames de HMG completo, Na, K, Creatina, Uréia, glicose, 

INR, TSH, T3, T4 livre, Bilirubina total e frações, TGO, TGP, FA, GGT, 

colesterol total e frações, triglicérides, albumina, pesquisa de HIV 1 e 2, 

exame de urina com cultura automatizada; Ecocardiograma; 

Angiotomografia de tórax (arterial); Cateterismo cardíaco e Doppler 

Carótidas, diante do diagnóstico de cardiopatia grave. Os autos foram 

remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que 

consignou: “a) Considerando-se o quadro clínico alegado, os exames 

indicados são pertinentes a investigação. b) Os procedimentos solicitados, 

são de caráter variável (desde eletivos a emergências), a depender do 

quadro clinico do paciente. São disponibilizados pelo SUS, através da 

Central Estadual de Regulação. CABE AO MÉDICO ASSISTENTE, 

ESTABELECER A GRAVIDADE E URGENCIA QUE DEMANDA O CASO, E 

FAZER A SOLICITAÇÃO DOS EXAMES OU TRANSFERENCIA DO 

PACIENTE, ATRAVÉS DA CENTRAL ESTADUAL DE REGULAÇÃO, NO 

SETOR COMPETENTE (ELETIVO OU DE URGENCIA).” Em consulta ao 

sistema SISREG III por este juízo, não foi encontrada regulação do paciente 

para os exames pleiteados; ainda, não constam dos autos quaisquer 

outras solicitações ou negativas administrativas. Em ID nº 29497883, a 

requerente anexou cópia de página do SISREG, contudo, esta se refere a 

procedimento de correção de aneurisma e não aos exames requeridos na 

presente demanda. Ressalta-se que, conforme apontado pelo NAT em seu 

parecer, os exames solicitados são disponibilizados pelo SUS. Para a 

apreciação do pedido de tutela de urgência, faz-se necessária a 

comprovação pela parte Autora da regulação para o exame pleiteado, 

conforme recomendação do Enunciado 03 da III Jornada de Direito da 

Saúde. Aliado a isto, é importante ressaltar o artigo 196 da CF/88 dispõe 

que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, de sorte que os 

entes públicos são obrigados a disponibilizar todos os procedimentos 

necessários para a manutenção da saúde de seus cidadãos. Embora 

estejam previstos na tabela do SUS, deve-se se atentar ao princípio da 

isonomia, pois determinar que o Autor se submeta aos exames requeridos 

sem observar a fila de espera prejudica, ainda que indiretamente, outros 

indivíduos que igualmente aguardam a prestação de serviços condizentes 

à saúde pública. Desse modo, intime-se a parte Requerente para que junte 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação da solicitação 

administrativa dos exames de HMG completo, Na, K, Creatina, Uréia, 

glicose, INR, TSH, T3, T4 livre, Bilirubina total e frações, TGO, TGP, FA, 

GGT, colesterol total e frações, triglicérides, albumina, pesquisa de HIV 1 e 

2, exame de urina com cultura automatizada; Ecocardiograma; 

Angiotomografia de tórax (arterial); Cateterismo cardíaco e Doppler 

Carótidas junto ao sistema SISREG III, sob pena de inépcia da petição 

inicial, sem nova intimação (art. 321 do CPC). Cumprida a diligência ou 

decorrido o prazo acima, promova-se a imediata conclusão. Às 

providências. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004680-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUAREZ DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004680-61.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE JUAREZ DA 

SILVA Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifeste sobre o relatório de estudo social, no prazo de 

dez dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 6 de março de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007818-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE ALMEIDA ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007818-70.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: ANA DE ALMEIDA ARRUDA DA SILVA 

Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 6 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 96528 Nr: 6037-50.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON NUNES CUNHA, MARCIO PROFETA DA 

CRUZ, CLEITON INÁCIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, IGNEZ MARIA MENDES LINHARES - OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguardem-se as informações solicitadas no ofício de fl. 44.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 96689 Nr: 6168-25.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER PEREIRA, LUIZ VIRINO BATTISTI, GIMENEA 

AUXILIADORA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguardem-se as informações solicitadas no ofício de fl. 53.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral
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 Cod. Proc.: 223670 Nr: 3875-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASARÉ DE MARIA DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do Provimento nº 6/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020, 

REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para o cadastro da(s) RPV(s) 

no Sistema SRP (Sistema de Requisição de Pagamento), a fim de que seja 

realizado o devido cálculo e atualização dos valores para pagamento.

Registro que deverá ser rigorosamente observado o disposto no 

parágrafo único do art. 2º do referido Provimento, o qual determina que o 

cadastro no Sistema SRP dos processos já enviados para o Departamento 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, deverá ser informado por 

e-mail ao mencionado Departamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 329416 Nr: 25730-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO EDUARDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 272221 Nr: 13669-54.2011.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA - ME, 

VALDIR RUELIS, INES DE FATIMA CERUTTI

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

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VEIGA JUNIOR 

- OAB:15390

 Vistos em correição.

Depreende-se dos autos que houve a satisfação integral do crédito 

exequendo, mediante a constrição de ativos financeiros em nome da parte 

executada (fl. 32).

A exceção de pré-executividade apresentada pela executada Inês de 

Fátima Cerutti foi rejeitada (fls. 87/90), ao passo que a parte exequente, 

por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se quanto 

ao prosseguimento do feito (fl. 93).

É o breve relato.

Decido.

Tendo em vista a concordância tácita da parte exequente, quanto ao valor 

penhorado nos autos, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas processuais.

 Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas e 

anotações necessárias.

P. R. I. C.

 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.

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. 154/155), 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.: 310479 Nr: 6545-49.2013.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: ROBERTA GONÇALINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANIELLY G. LEITE - 

OAB:OAB/MT 14.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito (CPC, artigo 534).

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): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 323496 Nr: 19894-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OZELIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 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. 09/10).

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
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 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:

 Vistos em correição.

Da análise dos documentos lançados nos autos, constata-se que a parte 

exequente se trata de pessoa não alfabetizada (fls. 09/11).

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.: 229824 Nr: 9955-57.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO VICENTE LEON, HERNANI ZANIN 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BOSAIPO BUENO DE 

MORAES - OAB:14141, HERNANI ZANIN JÚNIOR - OAB:SP 305.323, 

Marcus Vinicius Marques Cardoso - OAB:18.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Dessa forma, determino a intimação do Executado, 

por meio de remessa em carga, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se com relação ao sequestro de valores realizado nos 

autos.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.: 330729 Nr: 27024-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 180), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 179).

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. 176.

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.: 201008 Nr: 11624-19.2007.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ”A regra inscrita no § 1º do art. 183 do CPC estabelece que a Fazenda 

Pública deve ser intimada de todos os atos processuais na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico.Por 

conseguinte, de rigor reconhecer a nulidade processual do despacho que 

determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores 

bloqueados na conta do Estado (fl. 360), resultante do equívoco na 

tramitação do feito por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública 

de decisão judicial antecedente.A propósito:“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 

DECURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA RPV. 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SEQUESTRO DE VALORES. ART. 183, § 1º, 

DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DE 

PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA ADVOCACIA PÚBLICA. 

Hipótese dos autos em que se impõe desconstituir a sentença e decretar a 

nulidade do processo por cerceamento de defesa, a partir de determinado 

ato processual, pois o Estado do Rio Grande do Sul, em execução por 

RPV, não restou intimado da decisão que determinou o sequestro de 

valores nas contas do ente público. Sentença terminativa desconstituída. 

APELO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70079500880, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, 

Julgado em 25/04/2019).Dessa forma, REVOGO o despacho de fl. 360, 

haja vista a inexistência de intimação da Fazenda Pública Estadual da 

decisão interlocutória que determinou o sequestro de valores nas contas 

do Estado.Intime-se o Executado, por meio de remessa em carga, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se com relação ao sequestro de 

valores realizado à fl. 353.Transcorrido in albis o prazo para 

manifestação, cert i f ique-se.Por f im, façam-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378632 Nr: 25784-05.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELMIRO DO AMARAL

 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: Francisco Araujo Freire Filho 

- OAB:3,477

 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 REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259329 Nr: 18927-79.2010.811.0002

 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): ARMINDO ARTHUR WALBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE, na pessoa de seu 

Procurador-Geral para que restitua os autos em epígrafe, no prazo de 3 

(três) dias, sob penas da lei, visto que os mesmos se encontram em carga 

por prazo superior ao legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314129 Nr: 10366-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXEQUENTE, para no 

prazo legal manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315483 Nr: 11804-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON JUNIOR MEDRADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:MT 

11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXEQUENTE, para no 

prazo legal manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372193 Nr: 21038-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY LUIZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXEQUENTE, para no 

prazo legal manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273717 Nr: 16560-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVINA LUIZA DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ELIAS DE SOUZA - 

OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXEQUENTE, para no 

prazo legal manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340701 Nr: 8487-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR PEREIRA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXEQUENTE, para no 

prazo legal manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352323 Nr: 17556-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA LEITE CANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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 a fim de intimar a parte EXEQUENTE, para no 

prazo legal manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348473 Nr: 14642-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXEQUENTE, para no 

prazo legal manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 343304 Nr: 10525-67.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CORTEZ VILAR JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tornados indisponíveis os ativos financeiros, bem como a citação por 

edital, nomeio como Curador Especial o Defensor Público que atua junto a 

este Juízo, intimando-o para manifestar nos autos, no prazo legal.

 Após, dê-se vista ao exequente. Certificada a sua inércia, ao arquivo 

provisório.

 Cumpra-se e intimem-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 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 O), para no 

prazo de 03 (três) dias proceda à devolução dos autos em epígrafe, eis 

que já os detém em carga além do prazo legal, sob pena de perder o 

direito de vista fora de cartóiro, multa correspondente à metado do 

salário-mínimo e comunicação à Seção da OAB para procedimento 
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disciplinar e imposição de multa, conforme dispõe o art. 431 da CNGC - 

TJ/MT.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 516448 Nr: 22523-27.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUSTAVO FERREIRA 

RIBEIRO LOPES - OAB:36846 OABPR, ROGERIO SEGATTO FERNANDES 

DA SILVA - OAB:41571 AOB PR

 I – DEFIRO o pedido efetuado pelo Ministério Público.

II – DESIGNO a continuação da audiência de instrução e julgamento para o 

dia 19/03/2020 às 16:30.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 609079 Nr: 2944-88.2020.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO HENRIQUE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO DUARTE DE BARROS 

SOBRINHO - OAB:11146/MT

 DECISÃOI - Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado por FLÁVIO HENRIQUE DE ALMEIDA (fls. 80/83). Aduz que 

estão ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.II - 

Instado a se manifestar sobre o pedido o Ministério Público o fez pelo 

indeferimento (fls. 111/112).É O NECESSÁRIO RELATO. DECIDO[...] VII – 

Analisando com cuidado os autos, observo que as medidas cautelares 

não são adequadas ao caso concreto, devendo se mencionar que a 

medida cautelar diversa da prisão deve ser "adequada", isto é, a medida 

deve ser proporcional à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e 

às condições pessoais do Réu, conforme art. 282, II, do CPP. VIII – 

Observa-se do caso que, embora o Requerente só possua em seu 

desfavor este feito, nele contém a narrativa de 03 fatos distintos num 

curto período de tempo, de modo que forçosa a imposição de medida 

capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, 

demonstrando o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, já que outras 

medidas a si deferidas anteriormente não foram suficientes para impedir 

que voltasse a delinquir.IX - Pelo exposto, apesar das respeitáveis razões 

contidas no pleito em análise, verifica-se que a defesa não trouxe aos 

autos qualquer fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva, 

estando seus requisitos inalterados, pelo que INDEFIRO o pedido efetuado 

pelo Réu.Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569508 Nr: 3544-46.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES DE MORAES 

BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Rafael Baltazar Rodrigues de Moraes Benites Filiação: 

Luiz Rodrigues de Moraes de Campos e Aparecida Rodrigues de Moraes 

Benites, data de nascimento: 08/07/1996, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, convivente, autônomo, Endereço: Rua Ouro Branco, Lt 

03M Qd 05, Bairro: Vila São João, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573517 Nr: 5888-97.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER WESLEY LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR BERGAMASCHI - 

OAB:64.830 OAB/PR, SANDRA ALINE DE FARIAS - OAB:21308/O, 

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - OAB:5810

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: "As 

partes insistiram na oitiva da testemunha Joeliton Lemes Ferreira. E pelo 

juiz foi designado o ato para data de 31/03/2020 às 15h30min. 

Requisite-se novamente a testemunha Joeliton".

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 564967 Nr: 1183-56.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:MT 24.537/0

 DR. CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES DE LIMA OAB/MT 24537/0 - para 

apresentar as alegações finais.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576494 Nr: 7575-12.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JONE DA SILVA, ANGELO ROBERTO 

SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE APARECIDA 

BRINQUEDO BENITES - OAB:23227/O

 INTIMARADVOGADA DOS RÉUS EDSON JONE DA SILVA E ANGELO 

ROBERTO SALES DA SILVA, Dra, KARINE APARECIDA BRINQUEDO 

BENITES, PARA COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 20.03.2020 ÀS 

15H00

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1004997-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

C. A. F. P. (VÍTIMA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. P. (REQUERIDO)

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 DECISÃO Processo: 

1004997-25.2020.8.11.0002. VÍTIMA: CICERA ALMEIDA FLOR PEREIRA 

REQUERENTE: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: EDJAIRSON DA SILVA PEREIRA Código: 

1004997-25.2020.8.11.0002 VISTOS ETC Trata-se de Pedido de Medidas 

Protetivas requerida por CICERA ALMEIDA FLOR PEREIRA em face de 

EDJAIRSON DA SILVA PEREIRA. Deferimento das medidas protetivas (Id. 

29271245). A parte requerente ajuizou pedido de tutela de urgência para 

majoração de alimentos provisórios, sequestro de bens e bloqueio de 

valores (Id. 29641534). É O RELATÓRIO DECIDO Analisando os autos, a 

parte autora ajuizou pedido tutela de urgência para majoração de alimentos 

provisórios, sequestro de bens e bloqueio de valores. As medidas 

protetivas da Lei Maria da Penha tem caráter acautelatório para fins de 

cessação de violência doméstica contra a mulher, dessa forma, os 

pedidos formulados pela requerentes no Id. 29641534 deve ser pleiteados 

com ajuizamento de ação própria. Conforme dispõe o art. 14-A, §1º da Lei 

n. 11340/2006 (alterada pela lei n. 13894/2019), a discussão quanto à 

partilha de bens deverá ser feita na Vara de Família, in verbis: “Art. 14-A 

(...) §1º - Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”. Sob 

esse prisma, os pedidos de sequestro de bens e bloqueio de valores 

estão vinculados à futura partilha de bens do casal. Desse modo, a parte 

autora deverá formular pretensão relacionada à partilha de bens pedido 

perante o Juízo Especializado da Vara de Família e Sucessões. Dessa 

forma, determino a intimação da parte autora, para pleiteiar os pedido 

formulados no Id. 29641534) em ação própria, devendo formular pedido 

relacionado à partilha de bens perante o Juízo Especializado da Vara de 

Família e Sucessões (art. 14-A, §1º da Lei n. 11340/2006 (alterada pela 

Lei n. 13894/2019). Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Várzea Grande, 

03 de março de 2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 497236 Nr: 12306-22.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA RAMOS DE SENE - 

OAB:26267/O, FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO - 

OAB:24970/B, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:OAB/MT 15.304

 Código: 497236

Vistos etc.

Considerando que a Promotora de Justiça atuante nesta Vara 

Especializada foi convocada para participar do Encontro da Procuradoria 

de Justiça Criminal Especializada – Pacote Anticrime e seus Reflexos no 

Sistema de Justiça Criminal nos dias 05 e 06 de março de 2020, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de março 

de 2020, às 16h15min.

Intime-se a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação e pela defesa do 

acusado.

Requisite-se o acusado junto à Unidade Prisional onde se encontra preso.

 Determino a Sra. Gestora Judiciária que retire da pauta de audiências, a 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 06/03/2020 às 

14h00.

Ciência ao MPE e a Defensoria Pública.

Intime-se o advogado constituído pelo acusado.

Cumpra-se.

 Várzea Grande - MT, 05 de março de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 520560 Nr: 24765-56.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANE RENATA PEREIRA 

CURVO - OAB:24710/O

 Por todo o exposto, acolho a questão incidental de restituição de objeto 

apreendido, fls. 114/115, com fulcro no artigo 120 c/c artigo 118, ambos 

do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS, filho 

de Admar Monge dos Santos e Maria Rosa Rondon Monge dos Santos, 

com fulcro na sanção do artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma do 

artigo 7°, inciso I, da Lei 11.340/06.Dessa forma, nos moldes dos artigos 

59 e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA ....Por fim, na 

terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a PENA 

provisória em DEFINITIVA, correspondendo a 3 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, segundo o artigo 33, 

§2º, alínea “c”, e §3°, do Código Penal....DETERMINO QUE SEJA 

COMUNICADA AUTORIDADE POLICIAL, DA DELEGACIA ESPECIALIZADA 

DE DEFESA DA MULHER, DA CRIANÇA E DO IDOSO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, para que proceda a restituição ao réu PAULO GIOVANNI 

RONDON MONGE DOS SANTOS do(s) objeto(s) consistente(s) em 01 (um) 

revólver Taurus, Calibre 40, série n. SD070057, registrado em nome do 

réu, SIGMA n. 723219 (Termo de Apreensão de fls. 17, e Ofício n. 

5244/2017/1ªDP – CENTRO VG, fls. 37), servindo esta sentença como 

ofício.INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 

11.340/06), o réu e o Ministério Público, já a Defesa via Dje.CONDENO o 

réu, que foi defendido por advogado particular, ao pagamento das custas 

processuais na forma da Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 426574 Nr: 25425-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSANO OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370, MAXWELL LATORRACA DELGADO - 

OAB:24870/O

 Código: 426574

VISTOS ETC

No termo de audiência de fls. 124 foram ouvidas as testemunhas PM 

André Cardoso e a de defesa Alessander Seremin.

 No mesmo ato processual o MPE desistiu da oitiva da testemunha PM Jose 

de Almeida, pedido este homologado as fls. 124. A defesa do acusado 

desistiu da oitiva da testemunha Vera Lucia, pedido homologado as fls. 

149.

 No termo de audiência de fls. 180, o réu foi declarado revel, entretanto, 

após o encerramento da solenidade, o acusado compareceu ao ato 

processual tendo inclusive assinando o termo e informando que é 

assistido pelo defensor Público.

Dessa forma, anulo apenas o decreto de revelia do acusado Wandersano 

Oliveira da Costa, mantendo-se os demais atos já praticados.

 Verifico que o acusado constituiu advogados às fls. 186/187, entretanto, 

houve a renúncia de um dos advogados constituidos, qual seja Keythison 

Marcelo de Arruda Faria – OAB/MT 18107, permanecendo como 

advogados Drs. Maxwell Latorraca Delagado – OAB/MT 24870 e Hudson 

Figueiredo Serrou Barbosa – OAB/MT 11370.

 Dessa forma, designo a audiência de instrução em continuação para 

oitiva da vitima Ilda Pedrozo de Souza e o interrogatório do acusado para o 

dia 13 de abril de 2020 às 15h45min.

 Expeça-se mandado de condução coercitiva da vitima, constando as 

advertências dos artigos 218 e 219, do CPP.

 Intimem-se o acusado (end. fls. 187e telefone fls. 188) e seus advogados 

Drs. Maxwell Latorraca Delagado – OAB/MT 24870 e Hudson Figueiredo 

Serrou Barbosa – OAB/MT 11370 (fls. 187), para comparecerm a 

audiência designada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública (vítima).
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 CUMPRA-SE com a cautela que requer o caso por se tratar de META 2 do 

Conselho Nacional de Justiça.

Várzea Grande, 10 de fevereiro de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 534816 Nr: 7145-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:MT 19.594

 VISTOS ETC

O acusado apresentou Resposta Escrita.

 Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do Código 

de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

_________/_________de 2020 às ______ h____min, para oitiva da vítima, 

das testemunhas e interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima, as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa do acusado e o acusado.

 Requisitem-se as testemunhas (Policias Militares), junto ao Comando da 

Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ciência ao MPE e Defensoria Pública.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 257478 Nr: 17435-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE BRUNO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15.304, MARIA APARECIDA RODRIGUES - OAB:16860, 

ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS - OAB:MT 22.723

 Código: 257478

VISTOS ETC

Verifico que pelo termo de audiência de fls. 313, o réu foi declarado revel, 

sendo que a decisão foi mantida às fls. 321.

Ante a certidão de fls. 73, verifico que o acusado mudou de endereço sem 

comunicar ao Juizo, motivo pelo qual, nos termos do art. 367, do CPP, 

declaro a revelia do acusado, prosseguindo o feito sem a sua 

conclamação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de abril de 

2020 às 15h00min, para oitiva da vitima Jessica Dantas Viegas, as 

testemunhas Ester Ferreira Dantas, Jaqueline Dantas Viegas e Leonardo 

Antonio Silva.

 Intimem-se a vitima Jessica Dantas Viegas, as testemunhas Ester Ferreira 

Dantas, Jaqueline Dantas Viegas e Leonardo Antonio Silva, todos nos 

endereços informados às fls. 367 para comparecerem a audiência 

designada.

 Ciência ao MP e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 15 de julho de 2019.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 531402 Nr: 5129-70.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:OAB-MT 15910

 (...) Pelo MM. Juiz foi proferida à seguinte decisão: “VISTOS ETC. O MPE e 

a defesa do acusado desistiram da oitiva da testemunha Nery Arruda de 

Araújo, o qual foi homologado no termo de audiência de fls. 83. Com o 

consentimento da advogada, foi procedido a oitiva da informante Sônia 

Ferreira sem a presença do acusado. A defesa do acusado requereu o 

seguinte: MM Juiz a defesa requer a juntada do instrumento de 

procuração. Pelo MM. Juiz foi proferida à seguinte decisão: “VISTOS ETC. 

Defiro a juntada de procuração da defesa do acusado. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o Dia 14 de abril de 2020 às 15h45min para 

a oitiva da vítima Nathalia Caroline Bernardes e o interrogatório do 

acusado. Determino a expedição de mandados de intimação da vítima 

Nathalia Caroline Bernardes e do acusado. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Nada mais a constar mandou o MM. Juiz que encerrasse o 

presente termo, que lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Rafael Prado Andrade, Assessor de Gabinete II, que o digitei e o fiz 

imprimir. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de DireitoAnne Karine 

Louzich Hugueney WiegertPromotora de JustiçaTania Regina de Matos 

Defensora Pública (vitima) Fabiana de Arruda Gomes Queiroz OABMT n° 

15910/OAdvogada do Acusado

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: 1007388-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOZART ALVES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007388-50.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MOZART ALVES 

CORDEIRO 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: 07/04/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de 

março 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: 1007389-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007389-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLEBER CASTRO 

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 II Data: 07/04/2020 Hora: 13:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de março 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: 1007392-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1007392-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RODRIGO CESAR 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO 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: 07/04/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de 

março 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: 1007393-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO PONCE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007393-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUIZ MARCIO 

PONCE DE ALMEIDA 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 II Data: 07/04/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 5 de 

março 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: 1007397-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DELLA BELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1007397-12.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIELA DELLA 

BELLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

07/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 5 de março 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: 1007401-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRE MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007401-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FELIPE ANDRE 

MORAES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

BERNARDO DUZANOWSKI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007403-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ALVES VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1007403-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDEIR ALVES 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE BERNARDO 

DUZANOWSKI 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: 07/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007408-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE CAMPOS BORGES LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007408-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANDERSON DE 

CAMPOS BORGES LOUREIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1004571-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE JUCIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004571-13.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

05/03/2020 16:04:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007416-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI CRUZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1007416-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDECI CRUZ 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA 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: 13/04/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 
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MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de 

março 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: 1007418-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007418-85.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELEN MARIA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA DE 

LIMA POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 6 de março 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: 1007422-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOABI QUEIROZ MIRANDA (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. 1007422-25.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MOABI QUEIROZ 

MIRANDA 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 Data: 

14/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 6 de março 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: 1007423-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007423-10.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:REGINALDO 

NUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007426-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO MACIEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007426-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MURILLO MACIEL 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS 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: 07/04/2020 Hora: 14:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007427-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007427-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA DO 

CARMO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANAYRA 

LAURA DE MORAES PROENCA POLO PASSIVO: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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: 07/04/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de 

março 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: 1007431-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JODENILSON CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007431-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JODENILSON 

CORREA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007432-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE GILIOLI DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007432-69.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA SALETE 

GILIOLI DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLECY KELLY 

NUNES DE MELO POLO PASSIVO: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 15:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007359-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CELESTINO LOPES (AUTOR)

CRISTIANO RODRIGUES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007359-97.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, EMENDAR a inicial, nos termos do art. 321, Parágrafo 

Único do CPC/2015, colacionando aos autos: 1. Instrumento de Mandato 

outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a inicial, em conformidade 

com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC/2015, pois a 

procuração juntada no ID 29900096 foi emitida em 2018 e não há 

procuração emitida pelo requerente Antonio Celestino Lopes; 2. Cópia 

LEGÍVEL dos documentos pessoais a fim de ser visível a foto e o número 

de inscrição de ambos requerentes; 3. Cópia do comprovante de 

residência em nome PRÓPRIO emitido com no máximo 90 (noventa) dias, 

pois a delimitação do referido prazo garante a atualidade do endereço das 

partes, com a definição correta do Juízo competente; A não apresentação 

dos documentos implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 06/03/2020 09:15:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0002385-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENNE MARIA DE BARROS CICERO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0002385-73.2016.8.11.0002 POLO ATIVO:JULIENNE MARIA 

DE BARROS CICERO DE SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA 

CRISTINA FLORES CATALAN 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 II Data: 07/04/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007436-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007436-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAFAEL ROSA 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007445-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FIDEL AZAN LUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007445-68.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIO FIDEL 

AZAN LUNA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES 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 Data: 07/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1004448-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO LUCINDO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004448-15.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 06/03/2020 

11:03:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007451-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON RICARDO SILVA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007451-75.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VANDERSON 

RICARDO SILVA JARDIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

SOUZA DIAS, EDEVANIO BARBOSA 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 II Data: 07/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007455-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007455-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:THIAGO LIMA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 15:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007460-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELI GAMA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1007460-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELI GAMA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de 

março 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: 1007243-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

JONAS LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007243-91.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos cópia legível dos documentos 

pessoais, bem como do endereço, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 06/03/2020 

11:50:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006909-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DA SILVA TABORDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006909-57.2020.8.11.0002 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, bem como 

colacione aos autos cópia do comprovante de residência EM SEU 

PRÓPRIO NOME, emitido com no máximo 90 (noventa) dias. A não 

apresentação dos documentos implicará em indeferimento da inicial, (Art. 

321, Parágrafo único do CPC). Assinado eletronicamente por: MARCI 

FERRI CARVALHO DIAS 06/03/2020 12:16:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007472-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOCO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007472-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

MOCO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO 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: 06/04/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007475-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOCO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007475-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

MOCO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 

16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de 

março 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: 1007479-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IURI JOSE DE CAMARGO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA CURVO OAB - MT4254/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1007479-43.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IURI JOSE DE 

CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEUZA MARIA CURVO 

POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

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: 07/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007488-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 345 de 444



EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007488-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE 

FRANCISCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMANUEL 

TORRES FRANCA, GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA 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: 06/04/2020 Hora: 16:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007493-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA MARQUES SOUZA DA MATTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1007493-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CASSIA 

MARQUES SOUZA DA MATTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

POLYANA SANTOS DOS REIS POLO PASSIVO: BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

06/04/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 6 de março 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: 1007498-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007498-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOVELINO 

FERREIRA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007505-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CHRISTIAN DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007505-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JONATHAN 

CHRISTIAN DOS SANTOS LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES 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: 07/04/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006978-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no 

prazo de 15 dias apresentar aos autos a cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007506-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLINALRIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007506-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GLINALRIA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA 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 II Data: 

07/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 6 de março 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: 1007509-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DE MORAES PROENCA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007509-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BENEDITO 

ANTONIO DE MORAES PROENCA FILHO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA POLO PASSIVO: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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: 

07/04/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 6 de março 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: 1016636-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAINE APARECIDO DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1016636-74.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 31/01/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 10/12/2019 18:06:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007214-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL NARCISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007214-41.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 06/03/2020 15:11:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006916-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE ARAUJO BINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no 

prazo de 15 dias apresentar aos autos a cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio ou comprovação de VINCULO 

parentesco emitido com no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007518-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARQUES MOREIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007518-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JUNIOR 

MARQUES MOREIRA DE ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WENDER ADAO CORREA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1007256-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no 

prazo de 15 dias apresentar aos autos a cópia do comprovante de 

residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007520-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1007520-10.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUIZ FERNANDO 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1019745-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARQUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019745-96.2019.8.11.0002 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) Advogados do(a) REQUERENTE: MICHELLY 

MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - MT17547-O, JEAN DA SILVA 

MOREIRA - MT17683-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, 6 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 06/03/2020 15:37:14

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014874-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR FIDELIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014874-23.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para apresentar no prazo 

de 05 (cinco) dias , o cálculo atualizado, sob pena de arquivamento. 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

06/03/2020 13:27:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020139-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA EMANUELE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020139-06.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 30/03/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 06/03/2020 15:53:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007528-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1007528-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RODRIGO 

SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

07/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 6 de março 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: 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))

 

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: 

1015068-23.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/01/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente 25/11/2019 15:21:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007531-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA HINTZE OAB - MT214890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1007531-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ARIOVALDO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FERREIRA HINTZE 

POLO PASSIVO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO 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 Data: 07/04/2020 Hora: 17:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1003554-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE SOBRAL DAMIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (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: 

1003554-39.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

06/03/2020 14:47:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016551-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS LARREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo nº 1016551-88.2019.811.0002 Reclamante: Juliano dos Santos 

Larreia Reclamada: Ideale Imóveis (Ideale Negócios Imobiliários) 

DESPACHO Vistos, etc. Da exegese dos andamentos processuais, restou 

evidenciado que, na data de 07/11/2019 (ID nº 25899766), o Reclamante 

pugnou pela inclusão da empresa “PAZOLI CONSTRUÇÕES EIRELI-ME” no 

polo passivo da lide. Em que pese este juízo não tenha se pronunciado 

sobre o pedido supracitado, o fato é que o Demandante quedou-se silente 

em renovar o referido pleito em sessão de conciliação e ainda, em sede de 

impugnação, igualmente quedou-se inerte, tanto é que postulou pelo 

julgamento antecipado da lide, induzindo este juízo a acreditar que não há 

mais qualquer interesse na apreciação da manifestação anexa ao ID nº 

25899766. Destarte, a fim de evitar uma eventual alegação de nulidade 

processual (proveniente do enfrentamento do mérito da lide sem a efetiva 

apreciação do “aditamento” alhures mencionado), DETERMINO que o 

Reclamante seja intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronunciar 

se ainda há interesse na inclusão da “PAZOLI CONSTRUÇÕES EIRELI-ME” 

no polo passivo. Caso a manifestação do Reclamante seja positiva, 

DETERMINO para que seja designada uma audiência de conciliação, de 

acordo com a disponibilidade da pauta deste Juizado, bem como, seja 

providenciada apenas a intimação da empresa “PAZOLI CONSTRUÇÕES 

EIRELI-ME” para comparecimento na referida solenidade. Todavia, caso o 

Postulante não tenha mais interesse em incluir a pessoa jurídica 

supracitada na presente demanda (o que, inclusive, será presumido por 

este juízo caso o prazo supracitado decorra sem qualquer manifestação), 

retornem os autos 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: 1001120-77.2020.8.11.0002

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

VANESSA NUNES DA SILVA OAB - MT17177/O (ADVOGADO(A))

RAFHAEL HARYSSON BORTOLAIA DE OLIVEIRA OAB - 020.362.861-60 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (INTERESSADO)

 

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: 

1001120-77.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 01/04/2020 Hora: 14:55 
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Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

06/03/2020 15:47:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007535-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007535-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO ANTONIO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 

17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de 

março 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: 1007539-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINI EVANGELISTA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007539-16.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALINI 

EVANGELISTA DE ALMEIDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES 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: 

13/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 6 de março 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: 1007540-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA ANTONIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007540-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KENIA ANTONIA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS 

DE ARRUDA 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: 

13/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 6 de março 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: 1007544-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

ANA PAULA PASTRELLO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007544-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FF PRODUTOS 

DE BORRACHARIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JÚLIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VLR SERVICOS E CONSTRUCOES 

EIRELI - EPP 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 Data: 13/04/2020 Hora: 13:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1012946-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 21/10/2019 17:25 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006973-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (TESTEMUNHA)

 

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: 

1006973-67.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão 

recente, haja vista o documento apresentado ser de 2018, conforme art. 

654 §1º, do CC, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 06/03/2020 16:05:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003842-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR ROQUE LELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003842-84.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/04/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

06/03/2020 17:09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019271-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BELMIRA DOMINGOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019271-28.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/04/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

06/03/2020 17:17:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007563-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007563-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA CRISTINA 

FERREIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA 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: 

13/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 6 de março 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: 1007069-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HIGOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007069-82.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 06/03/2020 

17:52:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013758-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO DE SOUZA (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. 1013758-79.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, 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, 6 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 06/03/2020 

17:56:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014420-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVO SANTANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014420-43.2019.8.11.0002 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 06/03/2020 

17:58:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007341-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GAHIA CASABLANCA BORELLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007341-76.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio e colacionar aos 

autos procuração com data de emissão, conforme art. 654 §1º, do CC 

emitido com no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

06/03/2020 13:42:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007356-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA CRISTIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007356-45.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos documentos pessoais, haja vista 

não constar nos documentos anexados, sob pena de indeferimento da 

inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

06/03/2020 13:47:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018862-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PERBSON FABRICIO FERREIRA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018862-52.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para manifestar-se 

acerca dos embargos ao ID 29528883 , no prazo legal. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 06/03/2020 14:15:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016636-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAINE APARECIDO DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (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: 

1016636-74.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

06/03/2020 15:11:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006919-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

GABRIEL LAERCIO MOREIRA BARBOSA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (TESTEMUNHA)

 

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: 

1006919-04.2020.8.11.0002 Int ima-se o patrono apresentar 

comprovante/extrato do nome negativo, retirado do balcão do órgão de 

restrição SERASA/SPC (CDLs) e SCPC (retirada nas Associações 

Comerciais), haja vista o documento apresentado estar ILEGÍVEL sob pena 

de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 06/03/2020 15:27:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006936-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENINA SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006936-40.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão 

recente, haja vista o documento apresentado ser de 2018, conforme art. 

654 §1º, do CC, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 06/03/2020 15:31:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014537-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA FERREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO IMAGEM COM. DE ENERGIA SOLAR E RASTREADORES 

VEICULARES EIRELI (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: 

1014537-34.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a CERTIDÃO NEGATIVA do 

Sr.º Oficial de Justiça, juntado no Mov. retro, sob pena de arquivamento, e 

por este motivo houve o cancelamento da audiência. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 06/03/2020 15:58:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015761-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FRANCISCO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1015761-07.2019.8.11.0002 INTIMA-SE a parte devedora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena 

de incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do NCPC, 

bem como, EXECUÇÃO FORÇADA, na forma da lei. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 06/03/2020 16:16:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007039-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON OSMAR SCREMIN PIRES BRANDOLFF (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (TESTEMUNHA)

 

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: 

1007039-47.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/04/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

06/03/2020 16:31:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006692-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA APARECIDA DE MIRANDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS OAB - MT26814/O 

(ADVOGADO(A))

LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA OAB - MT26798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006692-14.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

06/03/2020 14:43:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011779-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SANTOS PICOLOMINI ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011779-82.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o patrono da parte credora para 

manifestar-se sobre o pagamento voluntário do devedor sob concordância 

tácita. Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA 

OLIVEIRA 06/03/2020 18:07:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007686-42.2020.8.11.0002

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)

 

PROCESSO n. 1007686-42.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WILMAR NUNES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISELY ALMEIDA PRADO POLO 

PASSIVO: MRV ENGENHARIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março 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: 1005789-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE SANTANA DE AMORIM (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005789-76.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: LAERTE SANTANA DE 

AMORIM REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBIO C/C INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que é servidor público e contraiu 

em julho/2013 (holerites anexos) junto ao banco requerido empréstimo 

consignado, mas restou descontado ainda valor referente a cartão de 

crédito – uma forma de compensar os juros mais baixos do consignado, 

sem informar o cliente sobre o fato, e tal importância - cartão de crédito - 

continua a ser descontada, sendo que considera que a cobrança feita 

pelo banco ocorre de forma indevida, e tentando resolver 

administrativamente a questão não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seja suspenso o desconto referente a 

cartão de crédito em seu holerite, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais). Decido. É certo que este Juízo vinha deferindo as liminares 

com teor análogo ao dos presentes autos. No entanto, a experiência dos 

procedimentos em relação à mesma matéria em discussão pelas diversas 

ações no mesmo sentido que aportam neste Juizado, induz à necessária 

revisão do entendimento até então adotado, com força de modificação. 

Com efeito, denota-se que entre a audiência de conciliação e o processo 

restar maduro para decisão definitiva com prolação de sentença, tal 

período geralmente não tem ultrapassado dois meses. E, ainda, 

considerando toda a movimentação necessária para o cumprimento da 

liminar pela Secretaria, motivando um trabalho que, com a sentença acaba 

por gerar retrabalho em período tão reduzido, há que ponderarmos para 

uma decisão mais acertada com a realidade vivenciada, em conformidade 

com os princípios regentes do rito especial. Diante destas ponderações, e 

enquanto que na quase totalidade dos feitos os descontos já vêm 

perdurando por anos, como nos presentes autos: desde 2013, conclui-se 

não restar vigente a urgência e o perigo de dano a justificar a concessão 

da tutela em sede de cognição sumária. Desta forma, analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente, sendo sensato que se aguarde o regular 

encaminhamento processual. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente um dos requisitos 

que a autorizam - perigo de dano -, assegurando os preceitos do rito 

especial, como suscitado. Em tempo, INTIME-SE a parte autora para que 

junte aos autos planilha discriminada com as atualizações dos valores que 

entende devidos, diante do pedido de restituição. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006714-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006714-72.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, 

aduzindo a parte autora que é aposentado servidora pública e contraiu em 

2015 (extrato de empréstimos anexos) junto ao banco requerido 

empréstimo consignado, mas restou descontado ainda valor referente a 

cartão de crédito, sem informar o cliente sobre o fato, e tal importância - 

cartão de crédito - continua a ser descontada, solicitando a cópia do 

contrato referente ao desconto para tentar resolver administrativamente a 

questão, mas não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de 

liminar para que seja suspenso o desconto referente a cartão de 

crédito/margem consignável, bem como se abstenha de negativar seu 

nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. É certo que este 

Juízo vinha deferindo as liminares com teor análogo ao dos presentes 

autos. No entanto, a experiência dos procedimentos em relação à mesma 

matéria em discussão pelas diversas ações no mesmo sentido que 
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aportam neste Juizado, induz à necessária revisão do entendimento até 

então adotado, com força de modificação. Com efeito, denota-se que entre 

a audiência de conciliação e o processo restar maduro para decisão 

definitiva com prolação de sentença, tal período geralmente não tem 

ultrapassado dois meses. E, ainda, considerando toda a movimentação 

necessária para o cumprimento da liminar pela Secretaria, motivando um 

trabalho que, com a sentença acaba por gerar retrabalho em período tão 

reduzido, há que ponderarmos para uma decisão mais acertada com a 

realidade vivenciada, em conformidade com os princípios regentes do rito 

especial. Diante destas ponderações, e enquanto que na quase totalidade 

dos feitos os descontos já vêm perdurando por anos, como nos presentes 

autos: desde 2015, conclui-se não restar vigente a urgência e o perigo de 

dano a justificar a concessão da tutela em sede de cognição sumária. 

Desta forma, analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, sendo 

sensato que se aguarde o regular encaminhamento processual. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente um dos requisitos que a autorizam - perigo de dano -, 

assegurando os preceitos do rito especial, como suscitado. Em tempo, 

INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos planilha discriminada 

com as atualizações dos valores que entende devidos, diante do pedido 

de restituição. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014478-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA HELENA XAVIER (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:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014478-46.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

06/03/2020 18:22:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007689-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PASTRELLO DE SOUZA (REQUERIDO)

VLR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007689-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FF PRODUTOS 

DE BORRACHARIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JÚLIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VLR SERVICOS E CONSTRUCOES 

EIRELI - EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 6 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007214-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL NARCISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

PROCESSO n. 1007214-41.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EVANIL NARCISO Endereço: RUA AMBROZIO DAIDE, 

3, QUADRA 3 LOTE 3, PRINCESA DO SOL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como a sua intimação para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 13:25 , a ser realizada na 

sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais VÁRZEA GRANDE, 6 de março 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 353 de 444



“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004573-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA OAB - MT18235/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

PROCESSO n. 1004573-80.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLESIA DE OLIVEIRA Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 1756, Ed. SB TOWER, SALA 603, Alvorada, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-340 POLO PASSIVO: Nome: CLUB MAIS ADMINISTRADORA 

DE CARTOES LTDA. Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14401, 

ANDAR 27, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 

Senhor(a): REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizado no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como a sua 

intimação para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/03/2020 Hora: 13:25 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

VÁRZEA GRANDE, 6 de março 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002858-03.2020.8.11.0002

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

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - 343.647.491-68 (REPRESENTANTE)

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA LUCIA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002858-03.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: LILIAN CALDAS RODRIGUES 

EXECUTADA: JOSEFA LUCIA DE ALMEIDA Vistos etc. Em petição id. 

29005205 a parte autora opôs embargos de declaração visando à 

correção da decisão proferida no id. 28817295, sob o argumento de que o 

despacho apresenta contradição e omissão, porquanto trata-se de 

execução de título extrajudicial, bem como reitera o pedido liminar. 

Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência do vício alegado, vez que 

a ação foi equivocadamente distribuída como processo de conhecimento e 

assim recebida pelo juízo. Deste modo, CHAMO O FEITO À ORDEM e 

REVOGO a decisão lançada no id. 28817295, posto tratar-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial. Em análise da inicial, verifica-se que a 

exequente pleiteia, em verdade, o ARRESTO DE BENS da parte executada, 

consistente em bloqueio judicial de créditos no processo nº 

12603-63.2016.811.0002, eis que patrocinou a ora executada naquela 

ação em desfavor do INSS, obtendo êxito, todavia, a executada não 

adimpliu os honorários advocatícios contratados, razão pela qual requer 

liminarmente o bloqueio de valores. Analisando os autos, verifico que não 

deve prosperar o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar, neste 

momento, elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular quitação da dívida, ressaltando-se que a decisão que 

indeferiu o arbitramento de honorários naquela ação ocorreu em 

28/06/2019 e somente agora vem questionar tal situação, reforçando a 

inexistência de prejuízo imediato à parte exequente. Ademais, NÃO HÁ 

PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, 

com o prosseguimento da execução. Assim, é sensato que se proceda à 

citação e intimação para pagamento, com o regular encaminhamento 

processual, assegurando à parte executada o prazo para quitação e 

eventual o contraditório sobre os fatos descritos mediante embargos à 

execução. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de ARRESTO, 

eis que ausente os requisitos que o autorizam. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à 

parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, 

PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os 

autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à 

penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, 

venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para 

que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. 

Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do 

bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 
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comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Retifique-se a 

autuação, convertendo para execução de título extrajudicial. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009919-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA NUNES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/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: VANESSA NUNES VIEIRA Endereço: RUA TRÊS 

MARIAS, (LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78145-843 Senhor(a) VANESSA NUNES VIEIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009919-46.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/09/2019 Hora: 16:00 

REQUERENTE: VANESSA NUNES VIEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - MT20787/O 

REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 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, 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: 1009919-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA NUNES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/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 À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

VANESSA NUNES VIEIRA Endereço: RUA TRÊS MARIAS, (LOT S SIMÃO), 

SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-843 Senhor(a) 

VANESSA NUNES VIEIRA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao Pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do 

artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1009919-46.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES 

GONDIM - RJ0062192A REQUERIDO(A): VANESSA NUNES VIEIRA 

VÁRZEA GRANDE/MT, 5 de março 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: 1007368-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DANIELE RIBEIRO DA SILVA Endereço: RUA 

DOZE, 05, LOTE 13, RESIDENCIAL JACARANDÁ, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000 Senhor(a) DANIELE RIBEIRO 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. 1007368-59.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.120,89 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

03/04/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: DANIELE RIBEIRO DA SILVA 

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, 5 de março 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: 1007429-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

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: JOSE SOARES SANTANA Endereço: RUA 

GERTRUDES PROBEST, 30, ., JARDIM GLORIA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-015 Senhor(a) JOSE SOARES SANTANA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007429-17.2020.8.11.0002 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: 

03/04/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: JOSE SOARES SANTANA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-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, 6 de março 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: 1007425-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: JULIANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA 

Endereço: RUA ANTONIO ROQUE, 5, (LOT C SUL), SANTA M, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) JULIANA APARECIDA PEREIRA 

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. 1007425-77.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 03/04/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: JULIANA 

APARECIDA PEREIRA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/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 
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das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1003768-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZA LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GEIZA LEMES DA COSTA Endereço: RUA UM, 18, 

QUADRA 05, QUINZE DE MAIO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) GEIZA LEMES DA 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. 

1003768-30.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.216,30 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 03/04/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: GEIZA LEMES 

DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007329-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE DOS SANTOS JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-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: DEISE DOS SANTOS JESUS Endereço: AVENIDA 

MARACANÃ, (LOT MARINGÁ II), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78120-500 Senhor(a) DEISE DOS SANTOS JESUS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1007329-62.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.102,68 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

03/04/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: DEISE DOS SANTOS JESUS 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - 

MT9943-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, 6 de março 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 357 de 444



(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimar Dr. Jonatas Peixoto Lopes OAB/MT 20.920/O e/ou Dra. Yasmin de 

Pinho Novo Lopes OAB/MT 21.335/O, na qualidade de advogados do 

denunciado Marcelo Junio de Matos Lisboa, para comparecer no Juizado 

Especial Criminal de Várzea Grande-MT, no dia 25 de maio de 2020, às 

15h30min, para audiência de instrução e julgamento a ser realizada nos 

autos nº 54-11.2018.811.0112 – Código 210373.

Intimar Dra. Fabrícia Batista da Silva, OAB/MT 12.333/O, advogada do 

querelante Willian Jorge Couto Alves e Intimar Dr. Rodrigo Pouso Miranda, 

OAB/MT 12.333, advogado da querelada Zilia Maria Neves da Silva, nos 

autos código 203467, para comparecerem no Juizado Especial Criminal de 

Várzea Grande-MT, no dia 18/05/2020, às 14h, para participarem de 

audiência de instrução e julgamento a ser realizada nos autos Código 

203467.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007438-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE LUZ MADEIRA (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 Processo nº 1007438-76.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

06/03/2020 10:44:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006870-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DOS SANTOS (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: VANESSA APARECIDA DOS SANTOS Endereço: 

RUA DECLAMAÇÃO, S/N, QD 20 LOTE 01, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78150-000 Senhor(a) VANESSA APARECIDA DOS SANTOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006870-60.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.120,75 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 03/04/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: VANESSA APARECIDA 

DOS SANTOS 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, 6 de março 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: 1007351-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DANIEL ALVES NASCIMENTO Endereço: Mar da 

Arábia, n 12, quadra 11, Parque Industrial Atlântico, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78150-202 Senhor(a) DANIEL ALVES 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. 1007351-23.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/04/2020 Hora: 13:45 AUTOR: DANIEL 

ALVES NASCIMENTO Advogado do(a) AUTOR: INDIANARA MAZIERO - 

MT15739/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, 6 de março 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 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o 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: 1004718-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA NAIRA GONCALINA RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/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: ELMA NAIRA GONCALINA RODRIGUES DE JESUS 

Endereço: RUA K, 08, quadra 21, Loteamento sao mateus, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78132-205 Senhor(a) ELMA NAIRA GONCALINA 

RODRIGUES DE JESUS: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004718-39.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 5.422,39 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: 03/04/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: ELMA NAIRA GONCALINA RODRIGUES DE JESUS 

Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - 

MT23879/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, 6 de março 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: 1013633-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PATRICK BELTRAMI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: MARCELO PATRICK BELTRAMI ALVES Endereço: 

RUA TUMBÉRGIA, (RES S TARUMÃ), NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78149-482 Senhor(a) MARCELO PATRICK BELTRAMI ALVES: 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. 1013633-14.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 04/11/2019 Hora: 16:30 REQUERENTE: 

MARCELO PATRICK BELTRAMI ALVES Advogado do(a) REQUERENTE: 

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - MT17399-O REQUERIDO(A): HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS 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, 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: 1013633-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PATRICK BELTRAMI ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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. 1013633-14.2019.8.11.0002 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, 6 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013628-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PATRICK BELTRAMI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

CLARO S.A. Endereço: AC SHOPPING PANTANAL, AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N LOJA TÉRREO, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-973 Senhor(a) CLARO S.A.: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

Executada, para que para que proceda ao Pagamento voluntário da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em 

Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do artigo 523, § 1º. 

do CPC. PROCESSO N. 1013628-89.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 39.200,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MARCELO PATRICK 

BELTRAMI ALVES Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL ELIAS PEREIRA 

DE PAULA - MT17399-O REQUERIDO(A): CLARO S.A. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007208-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELIETE DO NASCIMENTO Endereço: RUA S. JOÃO 

BATISTA, S/N, QUADRA 38 LOTE 05, JARDIM NOVO HORIZONTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-376 Senhor(a) ELIETE 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. 

1007208-34.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.308,90 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 03/04/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: ELIETE DO 

NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): OI S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007442-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT25693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA Endereço: 
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AVENIDA CASTELO BRANCO, 847, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-002 Senhor(a) IGOR HENRIQUE 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. 1007442-16.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Cancelamento de vôo]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 

03/04/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - 

MT25693/O REQUERIDO(A): AZUL LINHAS AEREAS ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007325-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO PONCE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUIZ ALBERTO PONCE DE ALMEIDA Endereço: 

RUA ORLANDO SILVA, 7, QUADRA 93, COSTA VERDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-312 Senhor(a) LUIZ ALBERTO PONCE DE 

ALMEIDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007325-25.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.074,81 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: 03/04/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: 

LUIZ ALBERTO PONCE DE ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): OI 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1006766-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA FERREIRA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI 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: EDINA FERREIRA DE MATOS Endereço: RUA 

MATO GROSSO, (LOT INDUSTRIAL II), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78142-508 Senhor(a) EDINA FERREIRA DE MATOS: 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. 1006766-68.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

01/04/2020 Hora: 12:45 AUTOR: EDINA FERREIRA DE MATOS Advogado 

do(a) AUTOR: MARIO MARCIO BORGES MODESTO - MT15947-O 

REQUERIDO(A): EXPRESSO ITAMARATI 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, 3 de março 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 
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DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o 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: 1013954-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUENE DE ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SUENE DE ARRUDA FERREIRA Endereço: SAO 

PAULO, S.N, LOTE 12 - QD 09, VILA RICA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-650 Senhor(a) SUENE DE ARRUDA FERREIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013954-49.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 145,24 

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: 04/12/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: SUENE DE ARRUDA 

FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EDI TOCANTINS SILVA - 

MT16519-O REQUERIDO(A): SS COMERCIO DE COSMETICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 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, 24 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: 1007390-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO MARTINS DE CAMPOS (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: GERVASIO MARTINS DE CAMPOS Endereço: 

RUA 02 DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78116-174 Senhor(a) GERVASIO MARTINS DE 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 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007390-20.2020.8.11.0002 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: 02/04/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

GERVASIO MARTINS DE CAMPOS 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, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013954-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUENE DE ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: 

SUENE DE ARRUDA FERREIRA Endereço: SAO PAULO, S.N, LOTE 12 - QD 

09, VILA RICA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-650 Senhor(a) 

SUENE DE ARRUDA FERREIRA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para que tome ciência acerca da Sentença 

proferida (id.28394941), cuja cópia segue anexa, ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo legal, contados da intimação. 

PROCESSO N. 1013954-49.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 145,24 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

SUENE DE ARRUDA FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EDI 

TOCANTINS SILVA - MT16519-O REQUERIDO(A): SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA VÁRZEA 

GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007020-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA REGINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1007020-41.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

06/03/2020 13:01:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006865-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELLE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (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: GLAUCIELLE MENDES DOS SANTOS Endereço: 

RUA 02, 11, QUADRA 01, RESIDENCIAL SÃO BENEDITO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-347 Senhor(a) GLAUCIELLE MENDES DOS 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006865-38.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 02/04/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: GLAUCIELLE MENDES DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1005022-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA CRUZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: SERGIO DA CRUZ SOARES Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) SERGIO DA CRUZ SOARES: 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. 

1005022-38.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.000,00 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: 02/04/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: SERGIO DA CRUZ 

SOARES Advogado do(a) REQUERENTE: DELAYNE KARLA VIEIRA - 

MT19334/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, 6 de março 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: 1013954-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUENE DE ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SS 

COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

Endereço: Av. das Comunicações, n 927, Bairro Industrial Anhanguera, 

Galpão Industrial Pavilhão B,Osasco-SP, CEP: 06.276-906. Senhor(a) SS 

COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

Requerida, para que tome ciência acerca da Sentença proferida 

(id.28394941), cuja cópia segue anexa, ficando ciente que, caso queira, 

poderá propor recurso no prazo legal, contados da intimação. PROCESSO 

N. 1013954-49.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 145,24 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: SUENE DE ARRUDA 

FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EDI TOCANTINS SILVA - 

MT16519-O REQUERIDO(A): SS COMERCIO DE COSMETICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de 

março 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: 1013954-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUENE DE ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013954-49.2019.8.11.0002 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 (anexo) no prazo legal. Várzea Grande, 6 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005474-48.2020.8.11.0002

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 MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1005474-48.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 
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de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

06/03/2020 13:10:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005174-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA Endereço: 

RUA TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO, 14, (LOT S MATEUS), SÃO 

MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-118 Senhor(a) 

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005174-86.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 01/04/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - MT0015203A 

REQUERIDO(A): AZUL LINHAS AEREAS 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 março 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: 1005080-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA FERNANDA MEDEIROS FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1005080-41.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 3 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

03/03/2020 18:15:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004934-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUCIMAR RODRIGUES AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE JUCIMAR RODRIGUES AMORIM Endereço: 

RUA PONTAL, 14, (LOT PAMPULHA), 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-744 Senhor(a) JOSE JUCIMAR RODRIGUES 

AMORIM: 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. 1004934-97.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 359,70 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 01/04/2020 Hora: 15:00 AUTOR: 

JOSE JUCIMAR RODRIGUES AMORIM Advogado do(a) AUTOR: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 3 de março 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 
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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: 1007897-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R DIAS CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEIA HELENA MOYA (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: R DIAS CONFECCOES - ME Endereço: RUA 

PROFESSOR JOSÉ ESTEVÃO CORREIA, 130, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78015-230 Senhor(a) R DIAS CONFECCOES - ME: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007897-15.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 0,00 

ESPÉCIE: [Enriquecimento sem Causa, Cheque]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 02/04/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: R DIAS CONFECCOES - ME Advogados do(a) 

REQUERENTE: LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - MT21195-O, 

TALITHA LAILA RIBEIRO - MT14887-O REQUERIDO(A): EDNEIA HELENA 

MOYA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007312-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR JORGE FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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: VALDECIR JORGE FERREIRA GOMES Endereço: 

RUA 4, 12, (LOT C SUL), JARDIM TARUMÃ, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) VALDECIR JORGE FERREIRA GOMES: 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. 1007312-26.2020.8.11.0002 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: 

02/04/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: VALDECIR JORGE FERREIRA 

GOMES Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR - MT20812/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, 6 de março 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: 1006921-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SUELEN MARIA DE SOUZA Endereço: RUA K, 15, 

QUADRA 01 LOTE 15, MARINGA III, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) SUELEN MARIA DE SOUZA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006921-71.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 07/04/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: 

SUELEN MARIA DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI - MT18894-O REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1006125-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA BUCIERE BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: OLINDA BUCIERE BRAGA Endereço: AVENIDA 

GONÇALO BOTELHO DE CAMPOS, 3009, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-071 Senhor(a) OLINDA BUCIERE 

BRAGA: 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. 1006125-80.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços, Telefonia]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 02/04/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: OLINDA BUCIERE BRAGA 

Advogado do(a) REQUERENTE: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - 

MT12024-O REQUERIDO(A): CLARO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012755-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES GORGONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAURICIA LOPES OAB - MT0019595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012755-89.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 6 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: BARBARA GUTEMBERG 

COSTA 06/03/2020 13:59:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004198-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BRUGNOLI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1004198-79.2020.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 16/03/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 6 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BARBARA GUTEMBERG COSTA 

06/03/2020 14:04:52
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004125-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA DE MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PAOLA DE MORAES FERREIRA Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) PAOLA DE MORAES FERREIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004125-10.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 02/04/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: PAOLA DE MORAES FERREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): 

OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007485-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELVIRA DA SILVA Endereço: RUA GONÇALO 

DOMINGOS DE CAMPOS, 961, (LOT FIGUEIRINHA), GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-070 Senhor(a) ELVIRA 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. 1007485-50.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 7.857,30 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: 07/04/2020 Hora: 12:45 AUTOR: ELVIRA DA SILVA Advogado do(a) 

AUTOR: TALISSA NUNES DE SOUZA - MT21337/O REQUERIDO(A): ITAU 

UNIBANCO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1002877-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CUNHA DE CAMPOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RENAN CUNHA DE CAMPOS E SILVA Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) RENAN CUNHA DE CAMPOS 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. 1002877-09.2020.8.11.0002 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: 

02/04/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: RENAN CUNHA DE CAMPOS E 
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SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A REQUERIDO(A): OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1017981-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1017981-75.2019.8.11.0002 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 (anexo) no prazo legal. Várzea Grande, 6 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018444-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDIANE FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO VICTOR GAZZI SALUM OAB - MG89835 (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: ARIDIANE FERREIRA DA CRUZ Endereço: 

Alameda Júlio Muller, s/n, 960, Condomínio Parque Chapada dos Buritis, 

Bloco 25, A, Ponte Nova, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-907. 

Senhor(a) ARIDIANE FERREIRA DA CRUZ: 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. 

1018444-17.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.600,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 23/01/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: ARIDIANE FERREIRA DA CRUZ Advogado do(a) 

REQUERENTE: IVOILSON FERREIRA MAIA - MT18522/O REQUERIDO(A): 

MRV ENGENHARIA 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 dezembro 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: 1018444-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDIANE FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO VICTOR GAZZI SALUM OAB - MG89835 (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. 1018444-17.2019.8.11.0002 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, 6 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005135-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DANIELE CRISTINA VIEIRA DE SOUZA Endereço: 

RUA SÃO CAETANO, 10, (LOT JD AMÉRICA), 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-678 Senhor(a) DANIELE CRISTINA VIEIRA DE 

SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005135-89.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.124,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, Estabelecimentos 

de Ensino]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 07/04/2020 Hora: 13:00 AUTOR: DANIELE CRISTINA VIEIRA DE 

SOUZA Advogado do(a) AUTOR: ANA MARCIA SOARES MODESTO - 

MT13343-O REQUERIDO(A): centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE 

POÇÃO CUIABÁ/MT ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007064-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCAS BERNARDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 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: VANDERLUCAS BERNARDO DE CAMPOS 

Endereço: RUA EUNICE GONÇALVES DA SILVA, 39, (LOT VI OPERÁRIA), 

PRIMAVERA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-258 Senhor(a) 

VANDERLUCAS BERNARDO DE 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 abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007064-60.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 07/04/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: VANDERLUCAS BERNARDO 

DE CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: WENDER FELIPE DE ARRUDA 

CASTRO - MT27478/O REQUERIDO(A): MUNDIAL COMERCIO DE 

VEICULOS EIRELI - ME ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1006138-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINY APARECIDA BASTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: EDILAINY APARECIDA BASTOS ALVES 

Endereço: rua linda batista, 15, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, varzea 

grande, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) EDILAINY 

APARECIDA BASTOS ALVES: 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. 

1006138-79.2020.8.11.0002 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: 07/04/2020 Hora: 13:15 

REQUERENTE: EDILAINY APARECIDA BASTOS ALVES Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 
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audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007511-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR BADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1007511-48.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

06/03/2020 15:29:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005919-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO JOSE DIAS PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (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: AUGUSTO JOSE DIAS PEDROSO Endereço: RUA 

DA ATLÂNTIDA, 237, COND. CHAPADA DOS CAMPOS BL.16 APTO 202, 

JARDIM GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78141-136 Senhor(a) 

AUGUSTO JOSE DIAS PEDROSO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005919-66.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 6.906,01 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 07/04/2020 Hora: 13:15 AUTOR: 

AUGUSTO JOSE DIAS PEDROSO Advogado do(a) AUTOR: ANDRE 

BERNARDO DUZANOWSKI - MT20005-O REQUERIDO(A): ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1006693-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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: APARECIDO CAMPOS SILVA Endereço: RUA 

JOSÉ BONIFÁCIO, 07, QUADRA 73, GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78140-283 Senhor(a) APARECIDO CAMPOS 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. 1006693-96.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.708,95 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: 07/04/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: 

APARECIDO CAMPOS SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): BANCO 

SANTANDER (BRASIL) 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 
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do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007503-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1007503-71.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

06/03/2020 15:39:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007209-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (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: DAIANE ALVES DA COSTA Endereço: RUA MAR 

ARABIA, 19, - DE 7847/7848 AO FIM, PARQUE INDUSTRIAL ATLANTICO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) DAIANE ALVES DA 

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. 1007209-19.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.666,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 07/04/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: DAIANE 

ALVES DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR - MT16873/O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007487-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKONN DEVID FONSECA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CRISTINA BRUGNAGO ARAUJO (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: MAYKONN DEVID FONSECA DO NASCIMENTO 

Endereço: RUA JOÃO LOPES DE MACEDO, 19, (LOT MARINGÁ II), 

PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-520 Senhor(a) 

MAYKONN DEVID FONSECA 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. 1007487-20.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.166,20 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 07/04/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: 

MAYKONN DEVID FONSECA DO NASCIMENTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAUL COELHO CURVO - MT11732/O REQUERIDO(A): 

TANIA CRISTINA BRUGNAGO ARAUJO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 
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do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1003971-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSCEMILSON MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSCEMILSON MARTINS Endereço: Rua H, 

Residencial Altos do Parque I, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) 

JOSCEMILSON MARTINS: 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. 

1003971-89.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.359,24 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: 07/04/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: JOSCEMILSON MARTINS Advogado do(a) REQUERENTE: 

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O REQUERIDO(A): FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002347-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002347-05.2020.8.11.0002. AUTOR: ANGELICA PEREIRA DO 

NASCIMENTO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Verifica-se por meio da petição acostada nos 

autos (id. n. 28447875), que a parte Autora requer a desistência do 

presente feito. É o Breve Relato. Decido. Assim estabelece o Enunciado 90 

do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência do Autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento. Isto posto, homologo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, o pedido de 

desistência da parte Autora. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010513-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1010513-60.2019.8.11.0002 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, 6 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005048-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINO GONCALVES DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

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

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IZALTINO GONCALVES DA VEIGA Endereço: 

COHAB SETE DE MAIO, 08, RUA ONZE - QUADRA 21- CASA 01, COHAB 

NOSSA SENHORA DA GUIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-994 

Senhor(a) IZALTINO GONCALVES DA VEIGA: 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. 1005048-36.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.900,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Bancários, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/04/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: IZALTINO GONCALVES DA VEIGA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA - 

MT25413/O REQUERIDO(A): BANCO BMG S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007297-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF 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: WANDERLEY ROCHA DOS SANTOS Endereço: 

RUA RIO DE JANEIRO, (LOT N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-616 Senhor(a) WANDERLEY ROCHA DOS 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007297-57.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.429,07 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: 07/04/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: WANDERLEY 

ROCHA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA - MT9943-O REQUERIDO(A): BANCO CSF S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007491-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR SOUZA SANTANA (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: CLAUDEIR SOUZA SANTANA Endereço: RUA 

MOSSORO, 06, QUADRA 55, LOTE 06, JARDIM ELDORADO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78141-000 Senhor(a) CLAUDEIR SOUZA SANTANA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007491-57.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.877,26 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 07/04/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: CLAUDEIR SOUZA 

SANTANA 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 
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do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1005002-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1005002-47.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

06/03/2020 16:55:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007538-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1007538-31.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

06/03/2020 16:56:42

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006983-14.2020.8.11.0002

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

ERISMAR DA SILVA MARTINS OAB - 459.498.321-91 (REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ERISMAR DA SILVA MARTINS Endereço: Av. 

Governador Pedro Pedrossian, 999, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) ERISMAR DA SILVA MARTINS: 

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. 1006983-14.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 07/04/2020 Hora: 14:15 REPRESENTANTE: ERISMAR DA 

SILVA MARTINS Advogado do(a) REPRESENTANTE: HERBERT REZENDE 

DA SILVA - MT16773-O REQUERIDO(A): BANCO BMG S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1006514-65.2020.8.11.0002

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

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

LUCIO MARIO SILVA CONCEICAO OAB - 258.940.801-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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À(o) Requerente: Nome: LUCIO MARIO SILVA CONCEICAO Endereço: RUA 

N, 21, - DE 7847/7848 AO FIM, Cohab Asa Bela, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-000 Senhor(a) LUCIO MARIO SILVA CONCEICAO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006514-65.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 14.282,45 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/04/2020 Hora: 14:30 REPRESENTANTE: LUCIO MARIO SILVA 

CONCEICAO Advogado do(a) REPRESENTANTE: HERBERT REZENDE DA 

SILVA - MT16773-O REQUERIDO(A): BANCO BMG S.A ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007101-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DE SOUZA (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)

 

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: ROSANGELA MARIA DE SOUZA Endereço: AV 

SAO GONCALO, 11, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) ROSANGELA MARIA 

DE SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007101-87.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 07/04/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: ROSANGELA 

MARIA DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1005468-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEIDE GONCALINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

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: IVANEIDE GONCALINA DOS SANTOS Endereço: 

RAIMUNDO GERALDO DOS ANJOS, S/N, (JD C VERDE), PARQUE DO 

LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-110 Senhor(a) IVANEIDE 

GONCALINA DOS SANTOS: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005468-41.2020.8.11.0002 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: 07/04/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: IVANEIDE GONCALINA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

MT20812/O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 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) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1019156-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(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: ZACARIAS DA SILVA Endereço: RUA UIRAPURU, 

8, (LOT PRQ LAGO), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-680 Senhor(a) ZACARIAS 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. 1019156-07.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.589,20 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 07/04/2020 Hora: 14:45 

INTERESSADO: ZACARIAS DA SILVA Advogado do(a) INTERESSADO: 

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - MT12239-O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCO 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, 6 de março 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: 1006611-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ DELGADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO 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: FABIO LUIZ DELGADO DA SILVA Endereço: RUA 

SOUSA LIMA, 173-B, (LOT C SUL), SOUZA LIMA, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78110-000 Senhor(a) FABIO LUIZ DELGADO 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. 1006611-65.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.412,19 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: 07/04/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: FABIO LUIZ DELGADO DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - 

MT16276-O REQUERIDO(A): BANCO TRIANGULO S/A ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015420-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA CANTANHEDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: IUNI EDUCACIONAL S/A. Endereço: AVENIDA MANOEL 

JOSÉ DE ARRUDA, 3100, - DE 2265/2266 A 2863/2864, GRANDE 

TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-700 Senhor(a) IUNI EDUCACIONAL 

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. 1015420-78.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 21/01/2020 Hora: 

15:15 AUTOR(A): RAFAEL DA SILVA CANTANHEDE REU: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Várzea Grande/MT, 6 de março 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: 1007500-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODYRLEYA ADRIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/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: ODYRLEYA ADRIANA DA COSTA Endereço: Rua 

Novo de Abril,, 26, RUA PRINCIPAL S/N, Água Limpa, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78165-990 Senhor(a) ODYRLEYA ADRIANA DA 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. 1007500-19.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.226,12 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 07/04/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: ODYRLEYA ADRIANA 

DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: WENDER ADAO CORREA - 

MT27632/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, 6 de março 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015420-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA CANTANHEDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: IUNI EDUCACIONAL S/A. Endereço: AVENIDA MANOEL 

JOSÉ DE ARRUDA, 3100, - DE 2265/2266 A 2863/2864, GRANDE 

TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-700 Senhor(a) IUNI EDUCACIONAL 

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. 1015420-78.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 07/04/2020 Hora: 

15:15 AUTOR(A): RAFAEL DA SILVA CANTANHEDE REU: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Várzea Grande/MT, 6 de março 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: 1006945-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: KELLY CRISTINA DA SILVA Endereço: RUA 

PEDRO ALVES FERREIRA, 91, (LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-690 Senhor(a) KELLY CRISTINA 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. 1006945-02.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 07/04/2020 Hora: 15:15 AUTOR: KELLY CRISTINA DA 

SILVA Advogados do(a) AUTOR: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

MT15643-O, SANLEI COSTA DOS SANTOS - MT24714/O REQUERIDO(A): 

NU PAGAMENTOS S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1000685-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY KELLE BRITO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANNY KELLE BRITO COUTINHO Endereço: RUA 

02 DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78116-174 Senhor(a) ANNY KELLE BRITO COUTINHO: 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. 1000685-06.2020.8.11.0002 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: 07/04/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: ANNY 

KELLE BRITO COUTINHO 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, 6 de março 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: 1000685-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ANNY KELLE BRITO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getulio Vargas, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a) VIVO 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. 

1000685-06.2020.8.11.0002 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: 07/04/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: ANNY KELLE BRITO 

COUTINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO REQUERIDO: VIVO S.A. Várzea Grande/MT, 6 de março 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: 1004602-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SEVERINA DE MORAIS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EVA SEVERINA DE MORAIS RIBEIRO Endereço: 

AV PORTUGUAL, 107, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, 15 DE MAIO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) EVA SEVERINA DE 

MORAIS RIBEIRO: 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. 

1004602-33.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 01/04/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: EVA SEVERINA DE MORAIS RIBEIRO Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 3 de março 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: 1012120-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA CHIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012120-11.2019.8.11.0002 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, 6 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009298-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REBECCA JEFFERY OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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. 1009298-49.2019.8.11.0002 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, 6 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005431-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: TANIA REGINA DE MATOS Endereço: RUA 

PAMPULHA, (LOT JD AEROPORTO), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78125-160 Senhor(a) TANIA REGINA DE MATOS: 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. 1005431-14.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Atraso de vôo, Ato / Negócio Jurídico]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 07/04/2020 Hora: 15:30 AUTOR: TANIA REGINA DE MATOS 

Advogado do(a) AUTOR: DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - MT17399-O 

REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1007551-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS DE SIQUEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 Processo nº 1007551-30.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

06/03/2020 18:01:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006794-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANSEN GOMES SOUDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1006794-36.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

06/03/2020 18:05:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006504-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANNY MARCELLY PADILHA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

FRANCISCO LUSTOSA DE FIGUEIREDO (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: KAUANNY MARCELLY PADILHA LIMA Endereço: 

RUA JACOB DO BANDOLIN, 16, (JD C VERDE), COSTA VERDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-234 Senhor(a) KAUANNY MARCELLY 

PADILHA 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. 

1006504-21.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/04/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: KAUANNY MARCELLY PADILHA 

LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA ALVES DE CARVALHO 

VAZ - MT22327/O-O REQUERIDO(A): SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 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 
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portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1001523-46.2020.8.11.0002

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

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA OAB - 383.768.731-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, S/N, Quadra 21 Ap. 302, BL 

A3, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-100 Senhor(a) PAULINO 

HEMENEGILDO 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. 

1001523-46.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.703,72 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 07/04/2020 

Hora: 15:45 REPRESENTANTE: PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA 

Advogado do(a) REPRESENTANTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

MT16773-O REQUERIDO(A): BANCO BMG S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1004546-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL DA SILVA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO 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: MARCIEL DA SILVA SOUSA Endereço: RUA 

BENEDITO ESCALANTE, 56, KITNET 10, CONSTRUMAT, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78115-971 Senhor(a) MARCIEL DA SILVA SOUSA: 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. 1004546-97.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.769,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/04/2020 Hora: 16:00 AUTOR: MARCIEL DA SILVA SOUSA Advogados 

do(a) AUTOR: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - MT21613-O, LUCIANA 

GOMES DA SILVA - MT26537/O REQUERIDO(A): 123 VIAGENS E TURISMO 

LTDA. e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007673-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ATANAZIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1007673-43.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 6 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

06/03/2020 18:26:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007361-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE RODRIGUES DE AMORIM Endereço: 

AVENIDA PRINCIPAL, S/N, AVENIDA PRINCIPAL, S/N, QD 02, PAI ANDRÉ, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-996 Senhor(a) JOSE RODRIGUES DE 

AMORIM: 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. 1007361-67.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.379,06 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: 07/04/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: JOSE 

RODRIGUES DE AMORIM Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA - MT16276-O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1004685-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENIR MARIA DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: LAURENIR MARIA DE PROENCA Endereço: RUA 

GONÇALO MARQUES DE ARRUDA, 09, (LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-770 Senhor(a) LAURENIR MARIA DE 

PROENCA: 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. 1004685-49.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 01/04/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: LAURENIR 

MARIA DE PROENCA Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES - MT21093/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, 3 de março 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: 1006523-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHO DE PAULA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA HINTZE OAB - MT214890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANTONINHO DE PAULA MARQUES Endereço: 

RUA CARUARU, 01, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-608 Senhor(a) ANTONINHO DE PAULA 

MARQUES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006523-27.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, 

Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

07/04/2020 Hora: 16:15 AUTOR: ANTONINHO DE PAULA MARQUES 

Advogado do(a) AUTOR: BRUNO FERREIRA HINTZE - MT214890-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 6 de março 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: 1004873-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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: MARCOS JOSE GONCALVES Endereço: rua 

vitoria, s/n, parque del rei, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-002 

Senhor(a) MARCOS JOSE 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. 

1004873-42.2020.8.11.0002 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: 01/04/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: MARCOS JOSE GONCALVES Advogado do(a) 

REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

MT20812/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, 3 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013311-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEADIR DUTRA DE MOURA (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, 
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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, 6 de março 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: 1006931-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NABOR SOARES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 6 de março 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020134-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HIAGO RITCHELY DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020134-81.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: HIAGO RITCHELY DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o requerido em mora. 2. Compulsando os autos 

denota-se que a Notificação Extrajudicial colacionada aos autos refere-se 

a parcela com vencimento em 12/07/2019 e 12/08/2019, ao passo que a 

parcela vencida, cuja mora se busca constituir, tem vencimento em 

12/09/2019, ou seja, o autor anexou comprovante de notificação de 

parcela já paga, razão pela qual a mora do devedor não está configurada. 

3. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO AUTOR. 

REQUISITOS INSCULPIDOS NO NCPC 373 I. COMPROVANTE DE PARCELA 

PAGA. MORA DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - A comprovação da 

mora é requisito imprescindível para a propositura da ação de busca e 

apreensão pelo Decreto-lei 911/69. Súmula 72 do STJ. II - A administradora 

de consórcio não se desincumbiu em demonstrar o fato constitutivo de 

seu direito nos exatos termos do NCPC 373 I. III - Devidamente comprovado 

o pagamento atempado da parcela pelo apelado, deve ser extinta a busca 

e apreensão por ausência de pressuposto processual - justa causa, 

porquanto não comprovada a mora. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02992244520008090051, Relator: DES. LUIZ 

EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/05/2016, 1A CAMARA 

CIVEL, Data de Publicação: DJ 2045 de 13/06/2016)”. 4. Não bastasse, a 

correspondência enviada no endereço do devedor, por meio de aviso de 

recebimento retornou com motivo “não existe o número”. Na sequência, 

juntou instrumento de protesto realizado pelo cartório extrajudicial da 

comarca. 5. Vale ressaltar, neste ponto, que a notificação do devedor 

efetuada por instrumento de protesto tem validade somente depois de 

esgotados os meios de notificação pessoal do devedor, o que não ficou 

comprovado nos autos. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

extinção da ação (CPC, art. 485, IV). 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021038-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA BUZUTE (AUTOR(A))

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

VANDESON LEITE DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1021038-04.2019.8.11.0002; AUTOR(A): V L DA ROSA & CIA LTDA - ME, 

VANDESON LEITE DA ROSA, LUCIANA APARECIDA BUZUTE RÉU: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos. . 1. Cuida-se de pedido da parte autora requerendo 

a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 2. Pois bem. Para a 

obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 3. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 4. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 5. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

6. No caso dos autos, verifico que a parte autora se trata de pessoa 

jurídica, de modo que sua condição financeira deve ser comprovada 

mediante a apresentação de balancete da empresa. 7. A jurisprudência 

tem firmado entendimento que para que a pessoa jurídica faça jus ao 

benefício da gratuidade, deverá comprovar sua impossibilidade de arcar 

com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os quais se 

incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que demonstrem seu 

estado de real dificuldade econômico-financeira. 8. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA 

JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa 
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jurídica não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, a não ser em 

caráter excepcionalíssimo, uma vez demonstrada sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 2. É de 

ser concedido o benefício da gratuidade da justiça quando os documentos 

acostados aos autos levam à conclusão de que o postulante não tem 

condições de satisfazer as custas processuais e os honorários 

advocatícios, a não ser em prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes 

da Câmara. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059195578, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 

10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 9. Assim, oportuno à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove sua condição de 

hipossuficiência financeira, nos termos acima alinhavados, sob pena de 

indeferimento de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 

c/c art. 485, III, ambos do CPC) 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014177-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADESON DA SILVA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 1 4 1 7 7 - 0 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JADESON DA 

SILVA EIRELI - EPP Vistos. 1. Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para 

comprovação da mora. 2. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. 3. Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014866-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONELE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1014866-46.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

ADONELE DOS SANTOS Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“MUDOU-SE”, deixando, todavia, de juntar outro documento que atestasse 

a notificação válida do requerido, uma vez que para o desenvolvimento 

válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o 

credor demonstre a constituição em mora do devedor. 4. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA 

O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO " 

MUDOU -SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO 

ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – 

NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor 

no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo " mudou -se" 

é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, 

assim, permitir o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé 

contratual. "Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor 

seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os 

meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão 

de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato." 

(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS). (N.U 1000842-61.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 319, 

VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da 

ação (CPC, art. 485). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020916-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA OAB - MT25543/O 

(ADVOGADO(A))

AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24010/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020916-88.2019.8.11.0002; REQUERENTE: VERONICA PEREIRA DE 

QUEIROZ REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. . 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000934-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ASSIS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000934-54.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JAIRO 

ASSIS DE ALMEIDA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, 

apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, 

verifico que esta retornou com o motivo “AUSENTE”, por três vezes, o 

que, por si, não comprova a mora do devedor, devendo, o autor, valer-se 

de outros meios para sua constituição. 4. Ainda, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento das custas processuais e 

taxa judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 5. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, 

na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, bem como comprove o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485). 6. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001672-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001672-42.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BRUNO FERREIRA SANTOS REU: 

BANCO BMG S.A Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade 

de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a 

solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. In casu, a 

autora compareceu nos autos trazendo comprovantes de despesas e 

holerite, a fim de justificar a sua impossibilidade em arcar com as custas 

do processo. 6. Pois bem, verifico do holerite anexado aos autos que a 

autora possui renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não 

cabendo a este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as 

despesas praticadas pela parte. 7. Ademais, conforme informações 

trazidas aos autos, mantém um financiamento de veículo no valor mensal 

de R$-1.070,00, o que, por si, demonstra sua capacidade financeira para 

o recolhimento das custas processuais, que atualmente, ultrapassa por 

mais a casa dos R$-700,00 (setecentos reais). 8. Assim, considerando 

que os documentos colacionados aos autos não comprovaram a 

hipossuficiência declarada pela autora, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 9. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001375-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001375-35.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GENIVAL 

MANOEL DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

o autor não comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa 

Judiciária. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC e extinção do 

feito (CPC, art. 485, III). 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000347-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SISLEY MARQUES DA COSTA PORTO (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 DE CITAÇÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA. INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena 

de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 6 de março 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-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1001559-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR MIRANDA DE BRITO (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, 6 de março 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: 1010209-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO TONDIN (REU)

 

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, 6 de março 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: 1010209-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO TONDIN (REU)

 

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, 6 de março 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: 1012627-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (REU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de março 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: 1008238-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (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, 6 de março 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: 1000920-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINO BRITO DE SOUZA (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, 6 de março de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106919/3/2020 Página 389 de 444



Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000920-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINO BRITO DE SOUZA (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, 6 de março 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: 1001117-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - 

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, 6 de março 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: 1006496-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE COELHO 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, 6 de março 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006332-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CONRADO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de março 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: 1004619-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINE MOREIRA BRAZ DO NASCIMENTO (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, 6 de março 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: 1018180-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANY CAMPOS 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, 6 de março de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014809-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 6 de março 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: 1015320-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON FEITOZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015320-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON FEITOZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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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: 1016236-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TARCILO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347880 Nr: 14168-33.2014.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO GUILHERME DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ FINANCIAMENTOS - SANTANDER 

FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:107399/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$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 129,94, totalizando em R$ 

506,79, 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): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 436725 Nr: 5016-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ANDERSON LUCIO DE JESUS

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

OAB:MS 7.161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 9098

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da decisão exarada na ação de Embargos à 

Execução em apenso.

2. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 444897 Nr: 6551-70.2012.811.0041

 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: VITÓRIA FILMES - SOM E ACESSÓRIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB AUTOCRED, BANCO COOPERATIVO 

DO BRASIL S-A-BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIR 

ALIMA - OAB:7.614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618, MARIO 

LUCIO FRANCO PEDROSA - 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.: 421987 Nr: 23033-11.2015.811.0002

 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: MARILENE BASTOS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

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

OAB:15.684--A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24197/A

 42. 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). 43. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.44. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 447255 Nr: 10559-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. P. SOUZA E CIA LTDA, JOÃO CARLOS 

PEREIRA DE SOUSA

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

OAB:MT 6.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da decisão exarada na ação de Embargos à 

Execução em apenso.

2. Às providências.
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..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 453255 Nr: 13343-21.2016.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA VISTA ATACADISTA LTDA, MARCIO 

LUIZ APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, DO Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação 

monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 183.541,57 (cento e 

oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete 

centavos), que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.10. Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação 

(art. 85, § 2º, I, do CPC).11. Transitado em julgado, o que deverá ser 

certificado, o presente feito deverá ter normal prosseguimento pelo 

interesse do autor.12. Às providências...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 453534 Nr: 13464-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAGA MOTOS LTDA-ME, ROHNES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:17306

 Vistos.

 1. Considerando a alteração contratual na empresa requerida, conforme 

fls. 86/91, determino a retificação do polo passivo da ação passando a 

constar META SERVICE SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA – ME, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto ao novo endereço do requerido.

 2. Ademais, cumpra-se o item 16 e 17 da decisão de fls. 94.

3. Às providências.

 ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 480226 Nr: 2143-80.2017.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LÚCIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-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.: 489475 Nr: 7742-97.2017.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.C.P. SOUZA E CIA LTDA, JOÃO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - OAB:

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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.: 387162 Nr: 3397-59.2015.811.0002

 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: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO 

GROSSO DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY RODRIGUES DE 

CASTRO - OAB:, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-1A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10176/MT, UBIRATAN FARIA COUTINHO - OAB:6760/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista a inércia do executado, concedo ao autor o prazo de 5 

(cinco) dias, para que se manifeste o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o autor, 

para que em prazo igual, dê prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 387189 Nr: 3421-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVANIO BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571-A

 Vistos.

1. Considerando a inclusão de novo patrono, concedo a Instituição 

Financeira o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre a 

decisão de fls. 112.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 387246 Nr: 3464-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. N. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que nesta data julguei os Embargos à Execução, concedo 

ao autor o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de manifestar-se o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o autor, 
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para que em prazo igual, dê prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 399725 Nr: 11173-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ THIAGO MAGOSSO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que do recurso de Apelação não houve provimento, bem 

como que intimada a se manifestar a parte autora quedou-se inerte, 

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.: 400366 Nr: 11508-32.2015.811.0002

 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: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IVANI MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 56. 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.57. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º).58. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.59. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 382404 Nr: 301-36.2015.811.0002

 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: GERVÁSIO LOPES DA SILVA - ME, VILMAR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571-A

 47. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, somente para afastar a cobrança da “Tarifa de Avaliação de Bens”, 

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, ficando autorizada a compensação dos créditos 

entre as partes.48. Considerando que a autora decaiu na maior parte de 

seus pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85), ficando, todavia, inexigível a sua cobrança em razão da 

gratuidade processual deferida em seu favor (CPC, art. 98, § 3º).49. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.50. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 383748 Nr: 1238-46.2015.811.0002

 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: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA INACIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A desfavor de ANA 

FLÁVIA INACIA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Analisando detidamente os autos, verifico que a Reconvenção de fls. 

107/115, oposta pela requerida, sequer fora recebida, assim, passo à sua 

análise.

3. De inicio, dou a requerida ora reconvinte por citada, nos termos do 

artigo 239, § 1º, do CPC.

4. Ademais, considerando que a reconvenção é tempestiva, recebo-a e 

determino a intimação do autor/reconvindo para contestar no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 343, §1º), sob pena de incidir nos efeitos do artigo 

344 do CPC.

5. Após, conclusos para deliberações.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 406704 Nr: 14967-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO OURINVEST S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Battipaglia Sgai - OAB:, 

JOAO PAULO MORELLO - OAB:112569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente para expedição de mandado de 

penhora sobre os bens móveis que guarnecem a empresa ora executada.

2. Pois bem. A impenhorabilidade de bens e maquinários não se constitui 

regra absoluta, dispondo o próprio inciso V do art. 833 do CPC que esses 

itens devem ser necessários ou úteis ao exercício da profissão do 

executado, no caso dos autos, da atividade da empesa.

3. Assim, constatada a insuficiência da penhora de dinheiro, realizada via 

BacenJud, a penhora dos referidos bens não viola a ordem legal do art. 

835, do CPC, razão pela qual, acolho o pedido de PENHORA sobre os bens 

móveis que guarnecem a empresa ora executada, desde que esses itens 

não sejam necessários ou úteis ao exercício da atividade da empresa 

(inciso V, do artigo 833, do CPC), mediante TERMO nos autos (CPC – §1º, 

art. 845), devendo, por conseguinte, ser o requerido intimado da 

respectiva PENHORA, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente 

(CPC. art. 841, §s 1º e 2º), e por este ato constituído DEPOSITÁRIO.

4. Na sequência, expeça-se mandado de avaliação dos bens penhorados, 

e, sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Defiro os benefícios do artigo 212, §2ª do CPC.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 429773 Nr: 675-18.2016.811.0002

 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: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA LUCIMAR MORAES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 
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OAB:8530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20.237/MT

 34. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, e, consequentemente, revogo a liminar 

concedida nos autos, consignando que o veículo já foi devidamente 

restituído à requerida, e, condeno o autor ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).35. Deixo de condenar a autora a pagamento das 

despesas praticadas por Oficial de Justiça, bem ainda aos honorários 

advocatícios contratuais, haja a vista a ausência de qualquer prova do 

seu desembolso.36. Transitado em julgado, certifique-se, e, não havendo 

manifestação, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.37. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 429941 Nr: 37788-54.2014.811.0041

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE CRISTINA LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9475

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 431305 Nr: 1693-74.2016.811.0002

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA LORENZON LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: debora laura almeida - 

OAB:20519/0, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT 9.899

 17. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do 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, via de consequência, consolido nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre os bens objetos 

da medida de busca e apreensão.18. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e da verba honorária, está que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. 19. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias.20. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 591001 Nr: 15416-58.2019.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES & RIBAS LTDA - ME (NOME DE FANTASIA : 

VEGAS MOTEL), MARCOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:, 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

 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. 315431) 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.: 591006 Nr: 15421-80.2019.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANGELICA ANTUNES - ME, ANA ANGELICA 

ANTUNUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/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. 387208) 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.: 591007 Nr: 15422-65.2019.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSPERAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS E 

RAÇÕES LTDA-EPP, ROSENIL RODRIGUES DA ROCHA COSTA, ATAIDE 

MANOEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:, 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:8194a

 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. 313661) 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.: 592650 Nr: 16310-34.2019.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. N. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 10. 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 
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advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).11. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente para os autos em apenso (Processo Cód. 387246).12. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 13. Às 

providências. ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 504809 Nr: 16310-05.2017.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIMEIRE CONCEIÇÃO VENTURIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB- FINANCEIRA S/A CRÉDITO E 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

1. VALDIMEIRE CONCEIÇÃO VENTURIN, opôs os presentes Embargos à 

Execução, em desfavor de BB FINANCEIRA S/A CRÉDITO E 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 2. O autor, em petitório de fl. 82, compareceu aos autos informando que 

realizou acordo com a parte requerida nos autos em apenso (Cód. 56229), 

pugnando pela extinção da presente demanda.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO a 

renúncia postulada e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 487, III, c, do Código de Processo Civil.

4. Custas e honorários conforme pactuados.

5. Após o trânsito em julgado, proceda-se as anotações e baixas de estilo.

6. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 539098 Nr: 9439-22.2018.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM, PETRA - PERSONAL TRADER CORRETORA 

DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULYSSES ECCLISSATO NETO 

- OAB:182700

 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.: 543427 Nr: 11509-12.2018.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:OAB/MT 15.785, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:36133-A, 

MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:36132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULYSSES ECCLISSATO NETO 

- OAB:182700

 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.: 556302 Nr: 18148-46.2018.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANY RODRIGUES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 349761 Nr: 15654-53.2014.811.0002

 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: NELSON HENRIQUE JORGE MINEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS TADEU MAGALHÃES - 

OAB:14827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 44. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, somente para afastar a cobrança da “Tarifa de Registro de 

Contrato”, 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, ficando autorizada a compensação dos 

créditos.45. Considerando que a autora decaiu na maior parte de seus 

pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

ficando, todavia, inexigível a sua cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor (CPC, art. 98, § 3º).46. Transitada em 

julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.47. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 342038 Nr: 9559-07.2014.811.0002

 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 ASSIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM - 

OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:PR 56.918, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 311961 Nr: 8028-17.2013.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 
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ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELIZA FRANCISCA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:298.923/SP, SERGIO SCHULZE - OAB:MT 16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 46. 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.47. 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).48. Decorrido o prazo recursal, se nada 

requerido, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.49. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 339126 Nr: 7240-66.2014.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 

OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/RO 5.258, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS 

SARAGIOTO - OAB:11.362/MT

 9. 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.10. 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).11. Ciência ao Defensor Público 

Estadual.12. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e 

cautelas necessárias.13. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 350057 Nr: 15881-43.2014.811.0002

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON ANTONIO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerido ainda não fora intimado da sentença de 

fls. 57, determino a expedição de Edital de intimação ao requerido a fim de 

que tome conhecimento de que ação de reintegração de posse com 

pedido liminar foi extinta, sem resolução do mérito e determinada a 

devolução do veículo em suas mãos, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) 

dias para que se manifeste sobre o valor depositado pela Instituição 

Financeira decorrente da apreensão do veículo, mediante requerimento a 

ser realizado por profissional habilitado ou através da Defensoria Pública, 

caso não tenha condições financeiras de contratar advogado.

2. Consigno o prazo do edital de 20 (vinte) dias, a ser publicado pela 

secretaria, via DJE.

3. Em caso de inércia, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 369301 Nr: 18914-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE SILVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 369516 Nr: 19073-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON HENRIQUE JORGE MINEIRO

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

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas T. Magalhães - 

OAB:14.827

 18. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, 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.19. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º 

do CPC, ficando, todavia, inexigível a sua cobrança em razão da 

gratuidade processual que ora defiro em seu favor (CPC, art. 98, § 3º).20. 

Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.21. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 371093 Nr: 20234-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGA ALVES LTDA – ME (DROGAFAR), 

MARCOS PAULO DAMACENO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução proposta por HSBC BANK BRASIL S.A – 

BANCO MÚLTIPLO em face de DROGA ALVES LTDA – ME e OUTRO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, bem como, já houve o cumprimento integral do mesmo, 

requerendo, dessa forma, sua homologação e consequente extinção do 

feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

4. Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

5. Custas e honorários conforme pactuado.
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6. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 372530 Nr: 21264-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J BERMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese o pedido do autor para intimação do executado para que 

indique bens passiveis de penhora, verifico que às fls. 92/93 o pedido já 

fora deferido, motivo pelo qual indefiro o postulado retro.

2. No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 92/93.

3. Às providências.

 ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 282340 Nr: 1121-60.2012.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DE BARROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 20. 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$ 191.438,94 (cento e 

noventa e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro 

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. 

906, do Código de Processo Civil/1973. 21. Condeno o requerido ao 

pagamento das despesas, 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 que 

ora defiro em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.22. Transitado 

em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.23. Ciência à Defensoria 

Pública.24. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 284537 Nr: 3709-40.2012.811.0002

 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: ALDENIR DOS SANTOS DORNELAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 Vistos.

1. Intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que 

entender necessário.

2. Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de 

estilo.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 303902 Nr: 24857-10.2012.811.0002

 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: ELVIS CARLOS OLIVEIRA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

1. Considerando a manifestação da parte autora (fls. 173), concedo o 

prazo de 5 (cinco) dias, para que a Instituição Financeira junte nos autos o 

comprovante de pagamento do depósito realizado (fls. 161).

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 325296 Nr: 21698-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F CAMILO PEÇAS E ACESSORIOS PARA 

MOTOS ME, FERNANDO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 327728 Nr: 24053-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANY RODRIGUES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da decisão exarada na ação de Embargos à 

Execução em apenso.

2. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 332057 Nr: 814-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAZE REFRIGERAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de RIMAZE 

REFRIGERAÇÃO LTDA ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Compulsando os autos, verifico que as partes vieram informar que 

realizaram um acordo, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito.
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 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 do Código de Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Assim, considerando que as partes renunciaram expressamente ao 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, nada mais sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

6. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 332741 Nr: 1438-87.2014.811.0002

 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 CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

1. Considerando a inércia da parte autora (fls. 146/147), remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas de estilo.

2. Às providências.

 ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 332746 Nr: 1443-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE JESUS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:SP 152.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904

 Vistos.

1. Considerando a constituição de novos patronos por parte do 

exequente, determino a alteração na forma pugnada em fl. 135.

2. Realizada a providência supra, concedo ao exequente, o prazo de 5 

dias, para que pugne pelo que entender necessário.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 333044 Nr: 1695-15.2014.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, FABIANA DE 

FATIMA CORREA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE FATIMA CORREA BARROS, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT 8.922-A, PITTER JOHNSON - OAB:15.980, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980

 74. 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.75. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º).76. Quanto a Reconvenção, com base na 

fundamentação supra, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos da reconvenção.77. 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.78. Transitada em julgado, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos.79. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 333336 Nr: 1962-84.2014.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBELE APARECIDA MANTOVANI

 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: PRISCILA MARTINS 

CARDOZO DIAS - OAB:252.569/SP

 Vistos.

1. Remetam-se os autos à secretaria para que certifique eventual decurso 

de prazo das partes para produção de provas, observando se os autos 

foram efetivamente encaminhados à Defensoria Pública.

2. Às providências.

 ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 334757 Nr: 3548-59.2014.811.0002

 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: ANDERSON SILVA BLANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:SP/32909

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 251324 Nr: 10582-27.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste o 

que entender necessário para o prosseguimento do feito.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o autor, 

para que em prazo igual, dê prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 255733 Nr: 13657-74.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO DE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:MT 11.877A, 

PRISCILA MORENO DOS SANTOS - OAB: 70.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Considerando o trânsito em julgado sem a interposição de recursos (fls. 

199-v), remeta os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 256154 Nr: 14214-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP UTILIDADE DOMESTICA LTDA ME, ROSANA 

CANDIDA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:MT 13.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente para que seja expedido ofícios no 

intuito de penhorar valores nas contas bancarias do executado que não 

são alcançadas pelo sistema BACENJUD.

 2. Pois bem. É necessário frisar que atualmente o sistema BACENJUD 

integra todas as instituições financeiras em suas buscas (art. 3º, IV do 

Regulamento Bacenjud 2.0), sendo assim, desnecessária a expedição de 

ofícios, motivo pelo qual deixo de acolher este pedido.

3. No mais, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeira o que entender necessário para o deslinde da ação.

4. 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.

5. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 258149 Nr: 16190-06.2010.811.0002

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CONFIANÇA 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 33. Diante do exposto, indefiro os pleitos postos na impugnação ao 

cumprimento de sentença e DOU POR SATISFEITA a obrigação de pagar a 

multa astreintes, bem como o saldo remanescente dos honorários 

advocatícios do patrono do autor posto que não houve qualquer 

insurgência do devedor no tocante à essa verba.34. Autorizo o 

levantamento de tais valores, mediante a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL, em favor do autor, na conta bancária indicada às fls. 

221/222.35. Concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, para que 

manifeste seu interesse na conversão da obrigação da fazer em perdas e 

danos, apresentando, se for o caso, o pedido na forma da legislação em 

vigor.36. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 246202 Nr: 6503-05.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL 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:14.992-A MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o patrono peticionante às fls. 177 

não possui instrumento de procuração para postular em juízo.

2. Dessa forma, por se tratar de vício sanável, suspendo o curso do 

processo para que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua 

representação processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo 

Civil, bem como, se manifeste sobre o cálculo apresentado pelo Contador 

Judicial (fls. 165/171) ou, querendo, apresente novo cálculo.

3. Com a resposta nos autos, deem-se vistas à Defensoria Pública.

4. Após, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 265052 Nr: 4580-07.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGRIGERAÇÃO SAMPAIO LTDA - ME

 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. Trata-se de Ação em fase de Cumprimento de Sentença proposta pelo 

ITAÚ – UNIBANCO S/A em desfavor de REFRIGERAÇÃO SAMPAIO LTDA - 

ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. A parte autora veio aos autos informar que o acordo fora integralmente 

cumprido, requerendo a extinção do feito (fls. 110).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, JULGO EXTINTO 

o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Custas e honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 269995 Nr: 9720-22.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA, CELITO MENEGAT, IOLENE 

PEREIRA MENEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/PR, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:MT 

14.465-B

 Vistos.

1. Considerando a inclusão de novo patrono nos autos, concedo o prazo 

de 5 (cinco) dias, para que a Instituição Financeira se manifeste acerca do 

pedido e documentos apresentado pelo executado às fls. 128/154.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 270745 Nr: 11051-39.2011.811.0002

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

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

5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciência à Defensoria Pública, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar acerca do retorno dos autos da 2 º instância.
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 2. Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de 

estilo.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 271061 Nr: 11769-36.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMILLER MACHADO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

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

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o patrono subscritor da minuta de 

acordo, representando a parte requerida, não possui instrumento de 

procuração para postular em juízo.

2. Dessa forma, por se tratar de vício sanável, suspendo o curso do 

processo para que o requerido, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua 

representação processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo 

Civil.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 271255 Nr: 13388-98.2011.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

VOLKSWAGEM S/A, em desfavor de AMAZÔNIA TRANSPORTES E 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Instado a se manifestar, o patrono do autor informou sua renúncia ao 

mandato outorgado pela Instituição Financeira, razão pela qual fora 

expedido carta de intimação pessoal pelo correio para que, assim, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o autor constituísse novo representante legal, sob 

pena de extinção.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o parte 

autora deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis 

nos autos (fls. 322/323).

4. Dessa forma, fora oportunizada à parte requerida que manifestasse 

acerca da desídia do autor, ocasião em que houve a concordância.

 5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, aliada à concordância 

da parte requerida, 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. Custas processuais pagas na inicial. Condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes, que fixo no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do Código de Processo Civil.

 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 274074 Nr: 16961-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEIDAS 

LTDA, FRANCISCO MARQUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo novo prazo de 5 (cinco) dias, para que a parte autora 

manifeste se houve o integral cumprimento do acordo homologado (fls. 

47), bem como, havendo o interesse no prosseguimento do feito com a 

realização de penhora, apresente a planilha atualizada do débito.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora 

pessoalmente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, §1º do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 274352 Nr: 17276-75.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R M COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIM, MARINEY RONDON MACIEL ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 15. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito 

na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar a parte requerida 

SRM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIM e 

MARINEY RONDON MACIEL ALVIM, qualificados nos autos, ao pagamento 

de R$ 162.607,04 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e sete reais e 

quatro centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a 

partir do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data da citação. 16. Condeno os requeridos ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).17. Ciência à Defensoria 

Pública Estadual.18. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas 

e cautelas necessárias.19. Às providências...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 275593 Nr: 18908-39.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÓGICA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSE MARIA CERQUEIRA, PAULO ROBERTO COELHO DA SILVA

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

para citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nele constando as advertências legais.

2. Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.

3. Conste ainda do edital a advertência de que será nomeado curador 

especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).

4. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.

5. Às providências.
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..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 275729 Nr: 19073-86.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDÉLIS ITAMAR DE QUEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12145, Luciana Rita de Queiroz Mamedes - OAB:15416

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 276164 Nr: 19580-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

CONFIANÇA LTDA, WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO CARVALHO - 

OAB:4754, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 Vistos.

.

1. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CONFIANÇA LTDA opôs exceção 

de pré-executividade (fls. 93/107) em desfavor de SANTANDER LEASING 

S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, sob o argumento de que o título é 

inexigível ante ao descumprimento, pelo exequente, da medida concedida 

na Ação de Obrigação de Fazer interposta pelo executado.

 2. Afirma que o exequente descumpriu a ordem judicial exarada na Ação 

de Obrigação de Fazer nº 16190-06.2010.811.0002, ora em apenso, 

deixando de emitir os boletos referentes às parcelas vincendas do 

contrato mercantil, e que, desta forma, o título é inexigível ante a ausência 

de inadimplemento do excipiente, afastando-se por consequência, a mora.

 3. Assevera que o pagamento das parcelas depende de ato exclusivo do 

excepto que consiste na simples emissão de boletos das parcelas 

previstas no contrato, e, sem a qual, impossibilita o pagamento das 

prestações.

4. Por fim, aduz que o pedido pode ser conhecido através de exceção de 

pré-executividade independentemente de dilação probatória, tratando-se 

de matéria de ordem pública.

5. Instada a manifestar, a excepta contra-argumentou os termos da 

objeção, sob o fundamento de que as matérias alegadas pelo executado 

não se tratam de questão de ordem pública, mas sim próprios da ação de 

embargos do devedor que, embora interpostos, foram julgados extintos, 

sem resolução do mérito.

6. Aduz, ainda, que encontram-se ausentes os requisitos essenciais para 

a propositura da presente exceção, pois a matéria aqui debatida depende 

de dilação probatória.

 7. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

8. A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e sem 

sustento legal, tem cabimento, conforme reiterada jurisprudência pátria, 

para as hipóteses especialíssimas e restritas da flagrante inexistência ou 

nulidade do título executivo, ou, ainda, quando ausentes os pressupostos 

processuais e/ou as condições da ação, também quanto à prescrição, 

desde que a prova esteja pré-constituída nos autos.

 9. Sobre o tema, vale a pena destacar a lição do ilustre processualista 

Humberto Theodoro Júnior:

"Explica Cândido Dinamarco que o mito de ser os embargos à execução o 

único remédio à disposição do devedor para se defender contra o 

processo executivo, já não vigora mais, principalmente quando a objeção 

a ser feita ao cabimento da execução tenha como fundamento matéria que 

ao juiz incumba conhecer e decidir de ofício. Essas matérias, sendo de 

ordem pública, não podem ter sua apreciação condicionada à ação 

incidental de embargos. Entre os casos que podem ser cogitados na 

exceção de pré-executividade figuram todos aqueles que impedem 

configuração do título executivo ou que o privam da força executiva, como 

por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da 

obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela 

jurisdicional executiva.

 É uma questão de lógica e bom senso. Se o processo de execução 

somente pode ter curso dentro da fiel observância de suas condições 

legais, evidente é que não pode o juiz condicionar a objeção pertinente a 

estas preliminares à realização dos atos executivos. Somente conhecer 

das bases de legitimidade do ato depois de consumado 'afigura-se injusto 

e mesmo odioso'. 'Soa no mínimo, como um contrassenso exigir que o 

demandado se submeta a um ato executivo para poder afirmar que aquele 

ato não poderia ser praticado. ' É assim que está assente na doutrina e 

jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de 

pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e 

sem sujeição ao procedimento dos embargos (...)., O que se reclama para 

permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão 

de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade 

de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de 

pré-executividade. “As matérias de maior complexidade, no tocante à 

análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do 

procedimento regular dos embargos.”

10. Pois bem. Tem-se o argumento de nulidade da execução em vista da 

inexigibilidade do título executivo ante a ausência de mora do devedor. 

Afirma que o exequente deixou de emitir os boletos das parcelas 

vincendas do contrato em total descumprimento à ordem emanada nos 

autos de Obrigação de Fazer o que impossibilitou o adimplemento das 

parcelas futuras.

11. Em que pese as insurgências, verifico que a exceção de 

pré-executividade se mostra a via inadequada para discutir os motivos 

ventilados pela executada, que devem ser feitos em procedimento de 

natureza cognitiva, haja vista que os fundamentos levantados dependem 

de dilação probatória.

12. A doutrina e a jurisprudência admitem a exceção de pré-executividade, 

mas desde que vise impedir o prosseguimento de execução que contenha 

nulidade absoluta e plenamente visível, a qual dispensa maiores dilações 

probatórias. A alegação de que o excipiente não se encontra em mora em 

razão de descumprimento de ordem judicial, pelo excepto, em outra ação 

judicial, requer aferição pontual do alegado com prova exauriente, nestes 

autos, e isso não se afina com os estreitos limites da exceção.

 13. Aliás, se é requisito essencial para o recebimento da exceção de 

pré-executividade, a ausência de dilação probatória, quem dirá valer-se de 

informações que são advindas de outra ação.

14. Não pode o devedor, por meio da presente exceção, buscar a 

descaracterização da mora com base apenas em afirmações de 

descumprimento de ordem judicial de feito que tramita em apenso. Afinal, a 

interposição de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de emissão de 

boletos não visa necessariamente a descaracterização da mora, mas sim 

preservar o direito de efetuar o pagamento do débito através do título em 

qualquer agência bancária.

 15. Poderia, inclusive, o executado, valer-se de outros meios para o 

adimplemento do contrato, como, por exemplo, a consignação em 

pagamento, sendo esta uma forma hábil de liberar o devedor da sua mora.

16. A bem da verdade, o que se observa é que a executada, com a 

extinção da Ação de Embargos à Execução, vem por meio da presente 

objeção alegar matérias relativas àquele procedimento, que, diga-se de 

passagem, é a mesma desta exceção.

 17. Sobre a matéria, dispõe a jurisprudência do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃODE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO 

DECORRENTE DE EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIVERSOS 

DO ÍNDICE UTILIZADO NO CÁLCULO - MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO 

ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E QUE DESAFIA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA.
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A via escolhida, vale dizer, EXCEÇÃO de PRE-EXECUTIVIDADE, não é 

adequada à análise de matérias que desafiam instrução PROBATÓRIA.

(N.U 0172935-44.2015.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 11/12/2015).

18. Portanto, sem maiores delongas, a presente exceção deve ser 

rejeitada, pois o integral esclarecimento da matéria alegada depende de 

provas, própria de ação cognitiva.

 19. Posto isso, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE pelos 

fundamentos acima elencados. Preclusa, manifeste-se o exequente, em 

05 (cinco) dias, requerendo o que for necessário para o deslinde da ação, 

notadamente no tocante à citação do segundo executado.

 20. Respeito e compactuo à corrente doutrinária e jurisprudencial de que 

às exceções não são atribuídos honorários advocatícios – (STJ - EREsp 

1048043/SP).

21. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 289439 Nr: 8968-16.2012.811.0002

 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): DIEGO DOS SANTOS

 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:

 Vistos.

1. Considerando que a presente demanda é embasada em documento que 

representa título executivo à luz da legislação processual vigente, bem 

como, não foi a parte requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à 

conversão em Execução de Título Extrajudicial.

 2. Alterem-se os dados constantes dos autos.

3. Cite-se a parte devedora, por carta, para pagar o débito em 3 (três) 

(CPC, art. 829) dias, a ser cumprida no endereço informado à fl. 76.

 4. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça 

penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida.

5. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos 

bens quantos bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830).

6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°).

7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915).

8. Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. (CPC, art. 916).

9. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 289865 Nr: 9414-19.2012.811.0002

 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: EDSON LUDWIG

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO SEVERINO FILHO - 

OAB:16269/GO, TIAGO DUTRA MORAIS - OAB:16202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:119.910/RJ

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 296892 Nr: 17263-42.2012.811.0002

 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): G BRILHANTE DOS SANTOS, GIVANILDO 

BRILHANTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:MT 15.447

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 299785 Nr: 20414-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO CUPERTINO DA SILVA-ME, JACINTO 

CUPERTINO DA SILVA

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

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o cessionário para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos a relação de créditos cedidos em seu favor, no intuito de 

demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para dar o regular prosseguimento ao feito.

3. Em caso de inércia do patrono, intime-se o autor pessoalmente para que 

em prazo igual pugne pelo que entender necessário, sob pena extinção do 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313661 Nr: 9854-78.2013.811.0002

 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): PROSPERAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS E RAÇÕES LTDA-EPP, ROSENIL RODRIGUES DA ROCHA COSTA, 

ATAIDE MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins
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 Cod. Proc.: 314399 Nr: 10671-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS 

S/A- MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 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 

c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.8. Custas pagas na 

inicial.9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.10. Às 

providências....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 315431 Nr: 11754-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES & RIBAS LTDA - ME (NOME DE 

FANTASIA : VEGAS MOTEL), MARCOS RODRIGUES

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

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Aguarde-se cumprimento da sentença exarada na ação de Embargos à 

Execução em apenso.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 316344 Nr: 12702-38.2013.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHC TAXI AEREO LTDA, FRANCISCO 

SALVADOR DE MATTOS, MARIA NAZARÉ GAIVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB-MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14.265-B, GILMAR VIANA MOURATO - OAB:14265-A/MT

 10. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito 

na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar os requeridos CHC 

TAXI AÉREO LTDA ME, FRANCISCO SALVADOR DE MATTOS e MARIA 

NAZARE GAIVA MATTOS, qualificado nos autos, ao pagamento de R$ 

231.526,80 (duzentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e 

oitenta centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a 

partir do inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data da citação. 11. Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, § 2º do CPC.12. Decorrido o prazo recursal e não havendo 

interesse no cumprimento da sentença, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações.13. Às providências...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 317579 Nr: 13944-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBELE A MANTOVANI ME, CIBELE 

APARECIDA MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE20366-D, MARITZZA FABIANE 

MARTINEZ - OAB:OAB/PE 711-B, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ DE 

SOUZA - OAB:OAB/PE 25.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

2. No mais, intimem-se o cessionário a dar andamento ao feito, requerendo 

o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o cessionário, doravante 

autor, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, § 1º).

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 318915 Nr: 15298-92.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CUEVAS DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:MT 15.999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 Vistos.

1. Considerando a inércia da parte (fl. 77) e a inexistência de pedidos, 

determino a remessa dos autos ao arquivo com as baixas de estilo.

 2. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 321069 Nr: 17471-89.2013.811.0002

 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: DEIMISON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, para 

que possa conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza 

antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus pedidos.17. CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, contados da juntada do comprovante de citação nos autos, 

advertindo-o de que se não houver contestação no prazo assinalado, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor, conforme preconiza o art. 344 do Código de 

Civil.18. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil.19. Deixo de designar 

audiência de conciliação para este momento processual, eis que, após 

uma análise temporal e criteriosa deste juízo, concluiu-se que a obtenção 

de autocomposição em audiência de conciliação tem sido infrutífera, 

situação esta que vem acarretando, sobremaneira, o atraso na entrega da 

prestação jurisdicional, causando prejuízo às partes.20. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 21. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do 

ônus da prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em 

face da parte requerida.22. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98 do CPC.23. Cumpra-se, expedindo-se o necessário....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins
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 Cod. Proc.: 321363 Nr: 17767-14.2013.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CONFIANÇA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

.

1. Certifiquem-se eventual transcurso de prazo do embargante/devedor 

para o cumprimento da obrigação.

2. No mais, considerando que o presente feito tramita, atualmente, na fase 

de cumprimento de sentença com relação aos honorários de 

sucumbência, desapensem-se dos autos de Execução nº 276164.

3. Após, concusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 56229 Nr: 2264-02.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB- FINANCEIRA S/A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMEIRE CONCEIÇÃO VENTURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3932/MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução proposta por BB FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de VALDIMEIRE 

CONCEIÇÃO VENTURIN, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

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. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 105756 Nr: 1865-31.2007.811.0002

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DOS SANTOS E CARDOSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341/MT

 Vistos.

1. Considerando que da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça a parte 

autora quedou-se inerte (fls. 356/358), remeta os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.

2. Às providências.

 ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 106482 Nr: 2635-24.2007.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NAVARRO VIEIRA, Bernardete Silva 

Navarro, CLEBER JUPIRACI NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: reinaldo luiz tadeu rondins 

mandaliti - OAB:17.209-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S.CORBELINO - OAB:5037

 Vistos.

1. Considerando a manifestação sobre o cumprimento do acordo 

celebrado entre as partes, remetam-se os autos ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 112847 Nr: 8498-58.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEMI TEREZINHA CAREGNATO CURVINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que do recurso de Apelação não houve provimento, bem 

como a manifestação retro da Instituição Financeira, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas de estilo.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 224731 Nr: 4907-20.2009.811.0002

 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: ALEXSANDER FERREIRA ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/MT 20.334

 Vistos.

1. Em atenção ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, concedo a 

parte autora, o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre o 

excesso de execução evidenciado pela Instituição Financeira às fls. 

396/403.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 234635 Nr: 14655-76.2009.811.0002

 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: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA DE BARROS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE L. 

MOSQUEIRO - OAB:11.178, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 236472 Nr: 16373-11.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIQUIP COMÉRCUIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 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. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

2. No mais, ao executado citado por edital (fls. 57), nomeio curador 

especial o Ilustre representante da Defensoria Pública Estadual desta 

Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo 

Civil.

3. Remetam-se os autos com carga para apresentação de defesa, por 

meio dos Embargos à Execução.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 236800 Nr: 16686-69.2009.811.0002

 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: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR CALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:SP 103.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Remeto os autos à Secretaria, a fim de que, certifique eventual 

interposição de recurso de apelação sobre a sentença de fls. 52.

2. Em havendo o trânsito em julgado e, nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo.

 3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 300591 Nr: 21264-70.2012.811.0002

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR ANTONIO SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER EULER MARTINS - 

OAB:207511/MT

 55. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, 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.56. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º 

do CPC.57. Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.58. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 301471 Nr: 22224-26.2012.811.0002

 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: WILLIAN DE JESUS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40147

 50. Ante o exposto e por tudo quanto dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial para:a) limitar os juros moratórios do contrato, 

ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, não remunerados, corrigidos 

monetariamente de acordo com a tabela da IGPM-FGV, conforme 

explicitado em tópico próprio.51. Considerando que a parte requerida 

decaiu da parte mínima do pedido, o ônus de sucumbência deveria ser 

suportado pela parte autora (artigo 86, parágrafo único do CPC), os quais 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, consigno a 

sua inexigibilidade, eis que deferida a assistência judiciária gratuita.52. Eis 

que incontroversos, defiro a expedição de alvará dos valores depositados 

nos autos, em favor da instituição financeira para o eventual abatimento 

do débito, em conta a ser informada pela mesma.53. Decorrido o prazo 

recursal, se nada requerido, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.54. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 302195 Nr: 23012-40.2012.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOI AGROPECUARIA LTDA ME, VILSON 

DELMAR THEVES, HELENA SOUZA THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, por edital (inciso IV, do art. 513, § 2º do CPC), 

para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do 

CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 310132 Nr: 6157-49.2013.811.0002

 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: SEBASTIÃO DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O, 

LEANDRO CERQUEIRA DE MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:

 52. Ante o exposto e por tudo quanto dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial para:a) afastar apenas e tão somente a 

TARIFA DE GRAVAME no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), 

conforme explicitado em tópico próprio, devendo estes valores serem 
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restituídos à parte requerente, de forma simples, com juros desde a 

citação e devidamente atualizado desde o desembolso, ficando autorizada 

a compensação de valores em caso de débitos ainda existentes.53. 

Considerando que a parte requerida decaiu da parte mínima do pedido, o 

ônus de sucumbência deveria ser suportado pela parte autora (artigo 86, 

parágrafo único do CPC), os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, no entanto, consigno a sua inexigibilidade, eis que deferida a 

assistência judiciária gratuita.54. Por se tratarem de valores 

incontroversos, devendo ser abatido do saldo devedor, determino a 

expedição de alvará dos valores depositados nos autos em favor da 

instituição financeira, em conta a ser informada pela mesma.55. Decorrido 

o prazo recursal, se nada requerido, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.56. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313867 Nr: 10095-52.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FABIO ROBERTO DE 

ALMEIDA TAVARES - OAB:147386-SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:SP/244223

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 319570 Nr: 15938-95.2013.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 

BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 7.614

 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.: 320942 Nr: 17344-54.2013.811.0002

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE COELHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 322354 Nr: 18785-70.2013.811.0002

 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: SOLANGE MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 

BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB-MT 7614

 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.: 304169 Nr: 25151-62.2012.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI BERNARDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

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

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:MT 7.355-A

 47. 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.48. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º).49. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.50. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 308183 Nr: 4141-25.2013.811.0002

 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: MARIA ANTONIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571-A

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora pessoalmente, para que no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifeste sobre o petitório encartado às fls. 96.

2. Após, conclusos para posteriores deliberações.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 329263 Nr: 25575-70.2013.811.0002

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que não houve a citação válida do requerido, concedo ao 

autor, o prazo de 5 dias, para que pugne pelo que entender necessário 

visando o regular prosseguimento do feito.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, pugne pelo que entender necessário, sob pena 

de extinção.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 334114 Nr: 2691-13.2014.811.0002

 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 COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE MARTINS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB-MT 7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 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.: 334157 Nr: 2732-77.2014.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE EGIDIO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284 MT

 16. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, consolidando 

nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o 

bem objeto da medida de busca e apreensão.17. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais bem como ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85).18. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias.19. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 372997 Nr: 21565-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920-B

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 376871 Nr: 24444-26.2014.811.0002

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A, REINALDO MARTINS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MARTINS VIEIRA, BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

O A B : O A B / S P 2 0 6 3 3 7 ,  M A R I L I  R I B E I R O  T A B O R D A  - 

OAB:OAB/MT14.431A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:21302/O, DIEGO ANTONIO MARTINS - OAB:20429/MT-A

 76. JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, 

§ 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, e 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.77. Após o trânsito em 

julgado arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.78. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 379240 Nr: 26191-11.2014.811.0002

 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 TEREZA CORREA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Álvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15445/0/MT

 52. Ante o exposto e por tudo quanto dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial para:a) afastar apenas e tão somente a 

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM no valor de R$ 295,00 (duzentos e 

noventa e cinco reais), conforme explicitado em tópico próprio, devendo 

estes valores serem restituídos à parte requerente, de forma simples, com 

juros desde a citação e devidamente atualizado desde o desembolso, 

ficando autorizada a compensação de valores em caso de débitos ainda 

existentes.53. Considerando que a parte requerida decaiu da parte mínima 

do pedido, o ônus de sucumbência deveria ser suportado pela parte 

autora (artigo 86, parágrafo único do CPC), os quais arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, no entanto, consigno a sua inexigibilidade, eis 

que deferida a assistência judiciária gratuita.54. Decorrido o prazo 

recursal, se nada requerido, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.55. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 384850 Nr: 1949-51.2015.811.0002

 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): GILMAR DE SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando os autos, verifico que até o momento o requerido não foi 

devidamente intimado para efetuar o pagamento da condenação pugnado 

pelo autor. Todavia, cumpre ressaltar que às fls. 72/73 consta o mandado 

de intimação enviada ao requerido no endereço em que fora efetivada sua 

citação, bem como a certidão do Sr. Oficial de Justiça certificando que o 

mesmo não fora encontrado.
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2. Pois bem. Comungo do entendimento de que é dever da parte manter 

seus dados atualizados, até por questões de celeridade processual, de 

modo que a intimação enviada em seu endereço presume-se como válida, 

a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 274 do CPC.

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

3. Desta feita, dou como válida a intimação do requerido a fim de que 

efetue o pagamento do débito integral dos presentes autos.

4. No mais, intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira 

o que entender necessário para o deslinde da ação.

5. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 389310 Nr: 4909-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA CORREA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIADA SILVA - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 18. 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.19. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.20. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias.21. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 391241 Nr: 6042-57.2015.811.0002

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA - OAB:17.196, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIESI CORREA MORAES - 

OAB:17965

 36. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do 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, via de consequência, consolido nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão.37. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e da verba honorária, está que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa.38. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.39. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 586675 Nr: 13056-53.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 400598 Nr: 11663-35.2015.811.0002

 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: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON BOTELHO DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:SP 103.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Remeto os autos à Secretaria, a fim de que, certifique eventual 

interposição de recurso de apelação sobre a sentença de fls. 44.

2. Em havendo o trânsito em julgado e, nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo.

 3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 403299 Nr: 13054-25.2015.811.0002

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS GOMES DE ALMEIDA, ELIANE 

CAVALCANTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A, ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573, MARCO ANTONIO DIAS FILHO - OAB:15553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:GO 

13.721

 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.: 404181 Nr: 13493-36.2015.811.0002

 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): CARLOS GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A, ROBERTO GUENDA - OAB:101856/SP, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da determinação exarada nos autos em 

apenso Cód. 403299, após, conclusos para deliberações.

2. Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 412669 Nr: 18146-81.2015.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KERLLY HENRIQUE FRANCA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLÁVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULINHO PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:18874/O

 28. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do 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, via de consequência, consolido nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão.29. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e da verba honorária, está que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa.30. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.31. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 414376 Nr: 19071-77.2015.811.0002

 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: IZILENE LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA FÁTIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, EDUARDO CHALFIN - OAB:241.287/SP

 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.: 353191 Nr: 18130-64.2014.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁSIO LOPES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A

 Vistos.

.

1. Concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, impugnar 

os termos da contestação apresentada pelo requerido.

2. Após, especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 421959 Nr: 23012-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., em desfavor de CARLOS AUGUSTO 

DOS SANTOS CAMPOS, partes qualificadas nos autos, visando ao bem 

descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 2. A inicial veio instruída com o contrato fls.(9-vº/12), documentos a ele 

atrelados e do comprovante da mora. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca e apreensão de fls. 26/26-vº.

3. A parte requerida fora citada por edital (fl. 68), ocasião em que fora 

apresentada contestação por negativa geral (fls. 71/72-vº) pela Ilustre 

Defensoria Pública, nomeada como curadora.

Em síntese, é o relatório.

DECIDO.

4. O pedido se encontra devidamente instruído. Além do mais, a questão 

destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC.

5. Verifico dos autos que a parte requerida fora citada por edital e, 

sendo-lhe nomeada curadora especial na pessoa da Defensora Pública 

atuante neste juízo, na forma do art. 72, II, do CPC, que por sua vez 

apresentou defesa por negativa geral.

6. Portanto, como o requerido não alegou e tampouco provou qualquer fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, não resta 

outra alternativa a não ser a procedência do pleito.

7. 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.

8. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

 9. Ciência à Defensoria Pública Estadual.

10. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e cautelas 

necessárias.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 422969 Nr: 23538-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA CARMEN DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO ITAULEASING S/A, em desfavor de JOELMA CARMEN DE 

MORAIS, 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 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. Consigno que não há restrição judicial realizada por este Juízo.

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.: 437414 Nr: 5359-83.2016.811.0002

 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: LUCIANA DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER- AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - OAB:MT 

19.841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

1. À vista dos princípios do contraditório e da ampla defesa, concedo o 

prazo de 10 dias para que a impugnada/exequente manifeste sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 218/227), vindo-me, em 

seguida, conclusos para decisão.

 2. Por derradeiro, determino para que sejam retificados os registros 

passando a constar “Cumprimento de Sentença”, devendo providenciar as 

anotações necessárias.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 442182 Nr: 7862-77.2016.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRES DUMAS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que do recurso de Apelação não houve provimento, bem 

como que intimada a se manifestar a parte autora quedou-se inerte, 

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.: 419369 Nr: 21675-11.2015.811.0002

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZILENE LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, SERGIO 

SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOSIVALDO 

TAVARES DA SILVA - OAB:, VANIA FATIMA DE PAULA - OAB:MT 

10.140

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da derterminação exarada nesta data nos 

autos em apenso - Cód. 414376, após, conclusos para julgamento 

simultâneo.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 370541 Nr: 19834-15.2014.811.0002

 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: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WANDERLEY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 78. 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.79. 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).80. Decorrido o prazo recursal, se nada 

requerido, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.81. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 352067 Nr: 17367-63.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A, SIRLENE BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE BARBOSA RODRIGUES, BANCO FIAT 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:OAB-MT 10100, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 Vistos.

1. Em que pesem os autos encontram-se prontos para julgamento, a fim de 

evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, 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.: 418147 Nr: 21071-50.2015.811.0002

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDNEY DE ARRUDA LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de dilação de prazo, considerando a 

ausência de previsão legal, bem como, que entre a data do pedido e a 

hodierna transcorreu lapso superior ao requerido.

2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender necessário para o regular 

prosseguimento da ação.

3. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, 

§1º do Código de Processo Civil.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 282162 Nr: 921-53.2012.811.0002

 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: FREDERICO AUGUSTO KOCH

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER BATISTA GOMES 

NASCENTE JÚNIOR - OAB:18.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT
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 Vistos.

1. Cuida de Ação Revisional com pedido liminar proposta por FREDERICO 

AUGUSTO KOCK em face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados 

nos autos.

2. A parte autora veio aos autos informar que realizou um acordo 

extrajudicial com o requerido, razão pela qual pugnou pela homologação e 

extinção do feito (fls. 219 e documentos às fls. 220/223).

3. Na sequência, a parte autor informa o cumprimento integral da 

obrigação decorrente do acordo firmado entre as partes, requerendo a 

extinção do feito (fls. 224 e documentos às fls. 225/233).

4. Devidamente intimado, o autor não juntou aos autos a minuta do acordo 

firmado entre as partes, razão pela qual se concedeu prazo para 

manifestação (fls. 237).

5. Por sua vez, o autor veio aos autos requerendo novamente a extinção 

da ação, juntando os documentos de fls. 240/252.

6. Determinada a intimação da parte requerida, a publicação não fora 

expedida em nome do Dr. Gustavo Amato Pissini, conforme requerido.

7. Dessa forma, determino a intimação da parte requerida, a fim de 

manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, considerando o pedido de extinção realizado pela parte 

autora, sob pena de concordância tácita com o pedido autoral.

8. Consigno que a publicação deverá ser feita em nome do Dr. Gustavo 

Amato Pissini.

9. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para análise do 

pedido de extinção da ação.

10. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 298157 Nr: 18664-76.2012.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI APARECIDA DE CAMPOS MELO PAES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que nesta data fora julgada a ação revisional de contrato 

em apenso - Cód. 288503, sendo revogada a antecipação de tutela 

naqueles autos, o prosseguimento da ação de busca e apreensão é a 

medida que se impõe.

2. Concedo ao autor, o prazo de 5 dias, para que pugne pelo que entender 

necessário.

3. Após, conclusos para delibrações.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 331583 Nr: 314-69.2014.811.0002

 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): ODIL PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SOTOPIETRA - 

OAB:104454/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:18.893/MT, TADEU CESÁRIO DA ROSA - OAB:18331/O

 50. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, 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.51. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º 

do CPC.52. Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.53. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 302366 Nr: 23204-70.2012.811.0002

 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: GERSON FERNANDES LIMA, ESTER FLORETIN PIRES 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 62. Ante o exposto e por tudo quanto dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial para:a) afastar apenas e tão somente a 

TARIFA DE AVALIÇÃO DO BEM no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), 

conforme explicitado em tópico próprio, devendo estes valores serem 

restituídos aos autores, de forma simples, com juros desde a citação e 

devidamente atualizado desde o desembolso, ficando autorizada a 

compensação de valores em caso de débitos ainda existentes.63. 

Considerando que a parte requerida decaiu da parte mínima do pedido, o 

ônus de sucumbência deveria ser suportado pelos autores (artigo 86, 

parágrafo único do CPC), os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, no entanto, consigno a sua inexigibilidade, eis que deferida a 

assistência judiciária gratuita.64. Decorrido o prazo recursal, se nada 

requerido, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.65. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 4609 Nr: 587-15.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BALDUÍNO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO DO 

BRASIL S/A, em desfavor de PAULO BALDUÍNO DE ANDRADE, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fls. 

243/244).

3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Pois bem. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 

925, ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. No mais, procedo, neste ato, o desbloqueio dos valores encontrados 

pelo sistema Bacenjud (fl. 183,) conforme extrato anexo.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 227942 Nr: 8094-36.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON DA SILVA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MANEZ - 

OAB:331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Considerando a inércia do executado, concedo o prazo de 5 (cinco) 

dias à Instituição Financeira, para que se manifeste o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito.

 2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 225427 Nr: 5695-34.2009.811.0002

 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): MARILZA TEODORA ADANIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fls. 187, intime-se pessoalmente o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, juntando aos autos a planilha com o valor 

atualizado da dívida, sob pena de extinção, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC.

2. Às providências.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 347880 Nr: 14168-33.2014.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO GUILHERME DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ FINANCIAMENTOS - SANTANDER 

FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:107399/MG

 Vistos.

1. Considerando a manifestação retro, concedo ao exequente o prazo de 

5 (cinco) dias, para que se manifeste o que entender necessário, sob 

pena de remessa dos autos ao arquivo.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 448103 Nr: 10951-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Santa Marta EPP, 

JORGE DE OLIVEIRA SOUZA, TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA, 

MARTA APARECIDA CAPARROZ SUTY, MAURO STUY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da parte exequente requerendo a inclusão do nome 

dos devedores 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.: 267986 Nr: 11106-87.2011.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CARDOSO DE SOUZA, ANDERSON 

CARDOSO DE SOUZA, RODRIGO TADEU REZENDE DE SOUZA

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a ausência das hipóteses autorizadoras para a 

suspensão do feito (CPC, art. 313), deixo de acolher o pedido e determino 

venha a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao 

processo.

2. Em caso de inércia, intime-se o autor, pessoalmente, para que manifeste 

seu interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º do CPC.

3. Às providências.

 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 274355 Nr: 17279-30.2011.811.0002

 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, BV 

FINANCEIRA S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RIBEIRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18.473-A, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314, MOISES BATISTA 

DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT

 36. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, 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.37. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º 

do CPC.38. Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.39. Determino a exclusão do Banco Bradesco 
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Financiamento S/A do polo ativo da ação, fazendo as devidas 

RETIFICAÇÕES. 40. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 274164 Nr: 17199-66.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON FRUTT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Reintegração de Posse proposta por BANCO 

ITAULEASING S.A, em desfavor de AMAZON FRUTT LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fl. 

100).

 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 do Código de 

Processo Civil.

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.: 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. Consigno que nestes autos não possui ordem de bloqueio ao veículo 

informado pela Instituição Financeira, motivo pelo qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo com as baixas de estilo.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 301972 Nr: 22758-67.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMUVIDROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME, CARMELUCE GONÇALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DOS SANTOS - 

OAB:14363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ 

UNIBANCO S/A, em desfavor de MARMUVIDROS COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA ME e OUTRO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fl.71).

 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. No mais, procedo, neste ato, o desbloqueio dos valores encontrados 

pelo sistema Bacenjud (fl. 68-v,), conforme extrato anexo.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 277018 Nr: 20526-19.2011.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALEXANDRE DANTAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 10. 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.11. 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).12. Ciência a Defensora Pública 

Estadual.13. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e 

cautelas necessárias.14. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 338666 Nr: 6838-82.2014.811.0002

 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: SIRLENE BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cristiane belinati garcia 

lopes - OAB:11.877-A

 Vistos.

1. Em que pesem os autos encontram-se prontos para julgamento, a fim de 

evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, 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.: 333039 Nr: 1691-75.2014.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA DE 

ABREU SPERANDIO - OAB:

 Vistos.

1. Intimadas a se manifestarem, a fim de dar prosseguimento no feito, as 

partes quedaram-se inertes, motivo pelo qual, determino a remessa dos 

autos ao arquivo.

 2. Às providências.

...
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 307584 Nr: 4962-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

ITAULEASING S/A, em desfavor de FORT DISTRIBUIDORA DE FRIOS 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fl. 

115).

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 288503 Nr: 7959-19.2012.811.0002

 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: RONI APARECIDA DE CAMPOS MELO PAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A -CRÉDITO 

-FINANCIMENTO E IVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

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

OAB:OAB/MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR 24.197/A

 54. Ante o exposto e por tudo quanto dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial para:a) afastar apenas e tão somente a 

MULTA CONTRATUAL de 2%, conforme explicitado em tópico próprio.55. 

Em tempo, e considerando que a autora comprovou o depósito de apenas 

uma parcela nos autos, REVOGO a antecipação de tutela concedida.56. 

Por se tratarem de valores incontroversos, devendo ser abatido do saldo 

devedor, determino a expedição de alvará dos valores depositados nos 

autos em favor da instituição financeira, em conta a ser informada pela 

mesma.57. Considerando que a parte requerida decaiu da parte mínima do 

pedido, o ônus de sucumbência deveria ser suportado pela parte autora 

(artigo 86, parágrafo único do CPC), os quais arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, no entanto, consigno a sua inexigibilidade, eis que 

deferida a assistência judiciária gratuita.58. Decorrido o prazo recursal, se 

nada requerido, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com 

as cautelas devidas.59. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 377342 Nr: 24807-13.2014.811.0002

 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: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - OAB:MT 

12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920-B

 84. 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.85. 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).86. Decorrido o prazo recursal, se nada 

requerido, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.87. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 378233 Nr: 25465-37.2014.811.0002

 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: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BENICIO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação Monitória proposta por ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de ELAIS 

BENICIO SABINO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fl.79).

 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 do Código de 

Processo Civil.

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.: 340821 Nr: 8579-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, PAULO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:18115/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por ITAU 

UNIBANCO S/A, em desfavor de PJS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA e OUTRO, 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.

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. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345428 Nr: 12196-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F A PUGAS EPP, FABIO ANDRADE PUGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34.847-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairros 

Noise Curvo/Cristo Rei e Helio Ponce de Arruda), retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias. (OBS. As diligência efetuada nos 

autos são em setores diferentes e os valores são insuficiente para o 

curmprimento do mandado)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 331882 Nr: 627-30.2014.811.0002

 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: MANOEL DE GUSMÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:OABMT13188B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 62. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, somente para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem no 

valor de R$-199,00, bem como a tarifa de registro de contrato no valor de 

170,00, devendo ser restituído 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, ficando autorizada a 

compensação dos créditos entre as partes.63. REVOGO a liminar 

concedida nos autos, haja a vista que não houve a comprovação do 

depósito das demais parcelas, até a finalização do contrato. 64. 

Considerando que o autor decaiu na maior parte de seus pedidos, 

condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

ficando, todavia, inexigível a sua cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor (CPC, art. 98, § 3º).65. Autorizo o 

levantamento da importância depositada nos autos, em favor do requerido, 

para abatimento do débito, se ainda persistir, devendo ser informado os 

dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias.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):

 Cod. Proc.: 282043 Nr: 802-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA BARBOSA DE RAMOS & CIA 

LTDA-ME, JUSSARA BARBOSA DE RAMOS, CARLOS SANTOS DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Intimação aos Requeridos, devendo ser recolhida através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de 

Guias – Guia de Diligência. Intima-se ainda a parte autora para, no referido 

prazo, retirar o termo de penhora expedido nestes autos e promover a 

suas respectiva averbação, conforme item 02 da decisão de fls. 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204969 Nr: 959-07.2008.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23977 Nr: 3520-82.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17980-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CESÁRIO - 

OAB:2090

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A)LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO, nos 

termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os presentes 

autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de Busca e 

Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78017 Nr: 776-41.2005.811.0002

 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): DIMECOMM DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA, ANTONIO MARCOS DE CAMPOS, MARIA HELENA 

SALA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710/MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

Mandado de Penhora e Avaliação junto ao Bairro Jardim Imperador no 

Município de Várzea Grande - MT, posto que somente há nos autos uma 

diligência para o Bairro Agua Limpa, devendo ser recolhida através do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de 

Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58759 Nr: 4528-89.2003.811.0002

 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: COOPERATIVA DE ECON. CRED. MUTUO DOS LOJ. 

VEST. E CONF. CBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4652MT

 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
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 Cod. Proc.: 271062 Nr: 11763-29.2011.811.0002

 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: FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GUERRA - 

OAB:OAB/SC 28.922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A, MARIANA CRISTINA CORREA DE 

ANDRADE - OAB:15549/MT

 Vistos.

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão e a inexistência de 

pedido nos autos, remeta-os ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se o pagamento de eventuais custas processuais.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 433456 Nr: 3083-79.2016.811.0002

 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 BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LOPES DE ALMEIDA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a manifestação da Instituição Financeira, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas de estilo.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 219256 Nr: 14695-92.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ARRUDA BAICERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONE NETO - 

OAB:OAB/DF 40.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a dilação do prazo requerido pela parte.

 2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário.

3. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo 

igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 240260 Nr: 1642-73.2010.811.0002

 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 FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL DE OLIVEIRA 

CORRÊA - OAB:11327

 Vistos.

1. Considerando a inércia da Instituição Financeira, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pelo requerido (fls. 145/147) para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos.

 2. Desta fora, intime-se a Instituição Financeira, através de seu patrono 

(CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio 

devedor, para o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas 

no art. 523 do CPC.

3. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 4. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

5. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 310242 Nr: 6283-02.2013.811.0002

 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): NOVA SERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, JOANA DARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - 

OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calisto Vendrame Sobrinho 

- OAB:19011

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão pelo prazo 

de 01 (um) ano, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de 

penhora até a presente data.

2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com baixas 

somente no relatório estatístico.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4,º do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 323063 Nr: 19458-63.2013.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GONSALO DA LUZ BUENO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar as anotações na autuação e registro 

do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor.

2. No mais, intimem-se o cessionário a dar andamento ao feito, requerendo 

o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o cessionário, doravante 

autor, a dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, § 1º).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 71235 Nr: 5154-74.2004.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ ANTUNES DE SOUZA, 

MARIA DE GUADALUPE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C.N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/ MT 12.560, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO- DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

1. Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para que a Instituição 

Financeira providencie a averbação do bem penhorado, conforme 

determinação em fls. 122, item 3, sob pena de cancelamento da penhora.

2. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 282506 Nr: 1322-52.2012.811.0002

 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 PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Melhor analisando os autos, verifico que na data 11/10/2016 o feito foi 

julgado extinto, tendo em vista a desídia da parte autora. Ocorre, porém, 

que a Instituição Financeira inconformada com a sentença, interpôs 

apelação alegando que o patrono não tinha sido intimado para dar 

prosseguimento do feito.

2. Após, na data 28/06/2017, a parte autora se manifestou requerendo a 

desistência da ação. Em 02/08/2017 houve o provimento do recurso para 

cassar a sentença de fls. 64. Entretanto, considerando o pedido de 

desistência do autor, este Juízo homologou e julgou extinto o feito na data 

29/09/2017, no qual transitou em julgado sem a interposição de recurso.

3. A instituição Financeira, em 06/12/2017, se manifestou requerendo a 

desconsideração do pedido de desistência, todavia, o mesmo fora 

indeferido (fls. 101 e 105) e no mesmo momento, fora determinado a 

devolução do veículo à parte requerida.

 4. Não obstante determinação deste Juízo, verifico que o feito tramitou até 

o momento na tentativa de citar a requerida sem dar o devido cumprimento 

da decisão mencionada acima.

5. Posto isto, considerando que a requerida até o momento não foi 

encontrada para citação, estando em lugar incerto e não sabido, determino 

a expedição de Edital de intimação para que a mesma tome conhecimento 

de que ação de busca e apreensão foi extinta, sem resolução do mérito e 

determinada a devolução do veículo em suas mãos, concedendo-lhe o 

prazo de 10 (dez) dias para que compareça nos autos para exercer seu 

direito à restituição do veículo, mediante requerimento a ser realizado por 

profissional habilitado ou através da Defensoria Pública, caso não tenha 

condições financeiras de contratar advogado.

6. Consigno o prazo do edital de 20 (vinte) dias, a ser publicado pela 

secretaria, via DJE.

7. Em caso de inércia, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313886 Nr: 10113-73.2013.811.0002

 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: ONOFRE BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:119.910/RJ

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por ONOFRE 

BARBOSA SILVA, em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito 

(fls. 204/207).

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Defiro o levantamento de valores depositados nos autos, em favor do 

requerido, mediante alvará judicial.

 5. Sem custas em razão da gratuidade deferida.

 6. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 321364 Nr: 17768-96.2013.811.0002

 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: CLEUZA NUNES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

1. Considerando que houve o julgamento do tema nº 958, no bojo do Resp 

1578553 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos, e, de modo a causar 

cerceameto de defesa às partes, concedo-lhes o prazo de 05 (cinco) 

dias, para que se manifestem nos autos, requerendo o que for 

necessário.

2. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 328887 Nr: 25214-53.2013.811.0002

 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: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA NUNES DA SILVA

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

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da parte autora pleiteando pelo cumprimento de 

sentença devido ao descumprimento do acordo, por parte da requerida.

2. Às fls. 176 a requerida se manifestou alegando ter efetuado o 

pagamento de todas as parcelas do acordo, entretanto, intimada para 

juntar aos autos os respectivos comprovantes, quedou-se inerte.

 3. Dessa forma, remeto os autos à secretaria para que se cumpra o item 

“2” da decisão de fls. 174 e intimem-se o autor para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte a planilha atualizada do débito para eventual purgação 

de mora.

 4. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 343707 Nr: 10844-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese a manifestação da Instituição Financeira, melhor 

analisando os autos, verifico que o feito se encontra sentenciado com 

trânsito em julgado sem a interposição de recurso, motivo pelo qual deixo 

de acolher o pedido retro.

2. Sendo assim, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 394538 Nr: 8099-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY PINHO ARRUDA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de manifestar-se o 

que entender necessário para o prosseguimento do feito.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o autor, 

para que em prazo igual, dê prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 402783 Nr: 12814-36.2015.811.0002

 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 OMNI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FELIPE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 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 autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 444747 Nr: 9260-59.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAID UNTAR BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15.838, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.561

 19. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do 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, via de consequência, consolido nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão.20. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e da verba honorária, está que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa.21. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.22. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 450635 Nr: 12202-64.2016.811.0002

 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): MILTON CORREIA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN CELLA TARTERO - 

OAB:21.008

 37. 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.38. 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).39. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.40. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002710-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DONIZETE DE SOUZA (EXECUTADO)

W.D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002710-89.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: W.D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES - 

EPP, WAGNER DONIZETE DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial com pedido de tutela provisória 

de urgência proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL em face 

de W. D. DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE CARNES e WAGNER DONIZETE 

DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, requerendo a concessão 

de tutela cautelar de urgência objetivando o arresto dos bens imóveis de 

propriedade do primeiro executado. 2. Com a exordial foram juntados 

documentos. 3. Os autos vieram conclusos para deliberações. É o breve 

relatório. DECIDO. 4. Inicialmente, determino a exclusão da decisão lançada 

no Id 29549476, considerando a existência de erro material na 

identificação dos polos da ação, devendo a Secretaria da Vara promover 

o ato. 5. Pois bem. Para concessão da Tutela de Urgência é necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o 

artigo 300 do CPC. 6. No presente caso, verifico a ausência de elementos 

que indiquem a indisponibilidade de recursos dos executados bem como, 

de risco na demora da apreciação do pedido de arresto, o que induz ao 

indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de 

pressuposto legal. 7. Com efeito, além da presença dos requisitos 

obrigatórios, exige, ainda, o referido dispositivo, que deve estar 

demonstrado um dos alternativos, quais sejam, fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou a caracterização do abuso de direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório dos executados, o que, 
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também, não restou demonstrado. 8. Ademais, o arresto pode ser 

efetivado quando o devedor não é encontrado para ser citado, de acordo 

com o disposto no artigo 830 do CPC. 9. Nesse sentido, segue o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO - REQUISITOS - 

AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência, de 

natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida 

mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. Para garantia da efetivação 

da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que 

entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do 

CPC). 3. A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de 

recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, 

bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, 

induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de 

pressuposto legal. V.v. 1. Na conformidade do disposto no artigo 830 do 

Código de Processo Civil, o arresto, nos autos da execução por quantia 

certa, deve ser efetivado quando o devedor não é encontrado para ser 

citado. 2. Em execução por quantia certa, não sendo encontrado o 

devedor, permite-se a efetivação do arresto através de expedição de 

ofício à autoridade supervisora do sistema financeiro, na forma autorizada 

pelo artigo 854 do Código de Processo Civil.” (TJ-MG - AI: 

10188170053923001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 

09/05/2018) “Ação de execução cumulada com cautelar de arresto – 

Decisão agravada que reconsiderou a decisão de fls. 35 dos autos 

principais e indeferiu o pedido de arresto cautelar – Insurgência do autor - 

Não acolhimento - Necessidade do contraditório - Ausentes os requisitos 

exigidos no Artigo 300 do Novo Código de Processo Civil para a 

concessão da medida de urgência - Decisão mantida - Recurso não 

provido.” (TJ-SP 21450182820178260000 SP 2145018-28.2017.8.26.0000, 

Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 29/08/2017, 3ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2017) 10. Por tais 

motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, a 

probabilidade do direito invocado, nem sequer o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo para que possa conceder-lhe liminarmente a 

tutela provisória de urgência, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

arresto cautelar. 11. Assim, cite-se a parte devedora para pagar o débito 

em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 12. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 13. Não sendo encontrando os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 14. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 15. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 17. Intime-se. 18. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006640-18.2020.8.11.0002

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:

HIGOR MARCEL SILVA NASSARDEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006640-18.2020.8.11.0002; REQUERENTE: SANTANDER BRASIL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: HIGOR MARCEL 

SILVA NASSARDEN Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados 

aos autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária, requisitos 

necessários para análise da inicial. 2. Dessa maneira, oportunizo a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, 

sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) e extinção do 

feito (CPC, art. 485). 3. Intime-se. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011821-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CAVALCANTI SILVA RITA (REQUERIDO)

ROTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1011821-34.2019.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: ROTA COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME, RAFAEL CAVALCANTI SILVA RITA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006728-56.2020.8.11.0002

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:

MARIA DE LOURDES DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 
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1006728-56.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MARIA DE LOURDES DA SILVA RIBEIRO Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que o Aviso de 

Recebimento retornou com o motivo “Não Existe o Número”. Na sequência, 

juntou instrumento de protesto, contudo, sem exaurir os meios de 

notificação pessoal, de modo que não ficou devidamente comprovada a 

mora da requerida. 4. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. 

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida a 

notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, 

parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes 

tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante 

correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 

2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/03/2015). 5. Além disso, deixou de juntar o comprovante de 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, requisitos 

necessários para apreciação do pedido. 6. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção (CPC, art. 290 c/c art. 485). 7. Intime-se. 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005329-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIDA NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005329-89.2020.8.11.0002; AUTOR: VIDA NOVA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELI - ME REU: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI 

SUDOESTE Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional c/c Repetição de 

Indébito com pedido de tutela antecipada proposta por VIDA NOVA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME em face da 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA – BANCO SICREDI, ambos qualificados nos autos. 2. Requer a parte 

autora a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 3. Pois bem. Para 

a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 4. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 5. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 6. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

7. No caso dos autos, verifico que a parte autora se trata de pessoa 

jurídica, devendo comprovar sua impossibilidade financeira para arcar com 

tal ônus. 8. Ademais, a jurisprudência tem firmado entendimento que para 

que a pessoa jurídica faça jus ao benefício da gratuidade, deverá 

comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, por 

documentos idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos 

contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado de real 

dificuldade econômico-financeira. 9. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa jurídica não faz jus ao benefício da 

gratuidade da justiça, a não ser em caráter excepcionalíssimo, uma vez 

demonstrada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

por documentos idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos 

contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado de real 

dificuldade econômico-financeira. 2. É de ser concedido o benefício da 

gratuidade da justiça quando os documentos acostados aos autos levam à 

conclusão de que o postulante não tem condições de satisfazer as custas 

processuais e os honorários advocatícios, a não ser em prejuízo próprio 

ou de sua família. Precedentes da Câmara. Agravo de instrumento a que 

se dá parcial provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70059195578, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Data de Julgamento: 10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 10. 

Ademais, ao analisar a inicial, verifico que a parte autora atribui à causa o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 11. Ocorre que, a pretensão da parte 

tem por objeto discutir a modificação do ato jurídico com a revisão das 

cláusulas contratuais, de modo que o valor a ser atribuído à causa deve 

correspondeu ao valor do ato nos termos do que dispõe o art. 292, II do 

CPC. 12. Com efeito, o valor da causa nas ações revisionais pode ser 

estipulado conforme a estimativa do benefício pretendido pela parte 

autora, com a soma das parcelas que entende devidas, aliadas aos 

demais benefícios pretendidos, tais como indenizações e restituições de 

valores. 13. Por derradeiro, verifico a ausência dos atos constitutivos da 

parte autora. 14. Assim, oportuno à parte autora o prazo de 15 (quinze) 

dias para: a) Indicar corretamente o valor da causa; b) Comprovar 

documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas 

processuais e taxa judiciária e, c) Juntar aos autos os atos constitutivos 

da pessoa jurídica (parte autora). 15. Intime-se a parte autora para sanar 

as irregularidades apontadas, no prazo acima assinalado, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, do CPC). 16. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005116-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA NOGUEIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005116-83.2020.8.11.0002; AUTOR(A): DILMA NOGUEIRA MENDES REU: 

BANCO BMG S.A Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade 

de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 
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simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a 

solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. In casu, a 

autora compareceu nos autos trazendo comprovantes de despesas e 

holerites, a fim de justificar a sua impossibilidade em arcar com as custas 

do processo. 6. Pois bem, verifico dos holerites anexados aos autos que a 

autora possui renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não 

cabendo a este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as 

despesas praticadas pela parte. 7. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pela autora, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 

que seja intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil) e extinção do feito 

sem julgamento do mérito. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000278-34.2019.8.11.0002

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:

FABIO DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000278-34.2019.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: FABIO DE OLIVEIRA RIBEIRO Vistos. 1. A parte autora 

requereu a desistência da ação, conforme Id 20625088. Todavia, na 

sequência, requereu a desconsideração do pedido (Id 20636467), razão 

pela qual, resta prejudicado. 2. Pois bem. Considerando que houve o 

cumprimento da liminar, bem como, ocorreu a citação do requerido, 

determino que a Secretaria da Vara certifique o decurso do prazo para 

apresentação de resposta pelo devedor. 3. Após, voltem-me conclusos 

para deliberações pertinentes. 4. Intime-se. 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006525-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRA FRANCIELY ESCOBAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006525-94.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ALEXSSANDRA FRANCIELY ESCOBAR Vistos. 1. Em análise 

aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 2. Dessa maneira, 

oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, 

art. 290) e extinção do feito (CPC, art. 485). 3. Intime-se. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006499-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA SABIOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006499-96.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DAIANE CRISTINA SABIOLI Vistos. 1. 

Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não 

foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 2. Verifico ainda, a ausência dos atos constitutivos da instituição 

financeira. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar as irregularidades apontadas, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) e extinção do feito (CPC, art. 

485). 4. Intime-se. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006609-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006609-95.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ALESSANDRO CONCEICAO DA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos duas Notificações Extrajudiciais, 

verifico que a primeira (Id 29670365) se refere a parcela com vencimento 

em 14/09/2019, sendo que na planilha de débito juntado aos autos 

verifica-se que a parcela encontra-se paga. Portanto, a notificação 

refere-se à parcela já quitada pelo devedor. Ademais, a notificação 

sequer fora recebida, eis que retornou com motivo “Não Procurado”. 4. 

Vale ressaltar que a inclusão do termo “demais subsequentes” na 

notificação enviada ao devedor, não tem o condão de constituí-lo em mora 

para as parcelas que, por ventura, venha o devedor a inadimplir. 5. A 
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segunda Notificação Extrajudicial (Id 29670366), recebida por pessoa 

estranha aos autos, fora encaminhada para endereço diverso daquele 

constante no contrato firmado entre as partes. 6. Por derradeiro, verifico a 

ausência das guias e comprovantes de pagamento das custas 

processuais e taxa judiciaria. 7. Assim, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da notificação do devedor, na forma do art. 2º, § 2º do Dec. 

Lei 911/69, bem como, comprove o pagamento das custas processuais e 

taxa judiciaria, sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art. 485, 

do CPC). 8. Intime-se. 9. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005012-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR OAB - SP304390 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005012-91.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR REQUERIDO: BANCO SANTANDER Vistos. 1. 

Trata-se de Ação Revisional c/c Repetição de Indébito proposta por 

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR em face do BANCO 

SANTANDER S/A, ambos qualificados nos autos. 2. Requer a parte autora 

a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 3. Pois bem. Para a 

obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 4. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 5. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 6. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

7. No caso dos autos, verifico que o autor não colacionou aos autos 

nenhum documento capaz de assegurar a sua hipossuficiência financeira. 

8. Ademais, ao analisar a inicial, verifico que o autor atribui à causa o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 9. Ocorre que, a pretensão da parte tem 

por objeto discutir a modificação do ato jurídico com a revisão das 

cláusulas contratuais, de modo que o valor a ser atribuído à causa deve 

correspondeu ao valor do ato nos termos do que dispõe o art. 292, II do 

CPC. 10. Com efeito, o valor da causa nas ações revisionais pode ser 

estipulado conforme a estimativa do benefício pretendido pela parte 

autora, com a soma das parcelas que entende devidas, aliadas aos 

demais benefícios pretendidos, tais como indenizações e restituições de 

valores. 11. Por derradeiro, verifico que o autor indicou como endereço a 

cidade de Várzea Grande/MT, enquanto no endereço constante no AR 

juntado no Id 29272987 pertence à Cuiabá/MT. 12. Assim, oportuno à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para: a) Indicar corretamente o valor da 

causa; b) Comprovar documentalmente sua hipossuficiência financeira ou 

recolher as custas processuais e taxa judiciária e, c) Juntar aos autos o 

comprovante de endereço. 13. Intime-se o autor para sanar as 

irregularidades apontadas, sob pena de extinção do feito sem julgamento 

do mérito (art. 485, do CPC). 14. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006295-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA SETIMOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

nterl ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES 

PROCESSO 1006295-52.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO GMAC 

S.A. REQUERIDO: AUTO ESCOLA SETIMOS EIRELI - ME Vistos. 1. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento das custas processuais e 

taxa judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para 

comprovar o recolhimento das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) e extinção do feito (CPC, art. 

485). 3. Intime-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005095-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VIOLIN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

interl ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES 

PROCESSO 1005095-10.2020.8.11.0002; AUTOR(A): ALEXANDRE VIOLIN 

DA SILVA REU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. 1. Para a obtenção 

do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 
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5. In casu, verifico que os holerites anexados aos autos encontram-se 

sem assinatura, ou seja, não possuem validade jurídica. 6. Ademais, 

verifico que a renda do autor supera 03 (três) salários mínimos. Ademais, 

o autor assumiu parcelas do financiamento no importe de R$ 1.398,96 (um 

mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), 

informações que colidem com a hipossuficiência econômica alegada, e 

que, a meu ver, não se adequa a pessoa pobre na forma da lei. 7. Assim, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor comprove 

documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, ambos do Código de 

Processo Civil). 8. Intime-se. 9. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006427-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE OLIVEIRA TONACO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 6 4 2 7 - 1 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANA DE 

OLIVEIRA TONACO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos as Notificações 

Extrajudiciais, referentes ao grugo/cota 4123/044 e 4124/089, verifico que 

estas retornaram com o motivo “Não existe o número”, deixando, todavia, 

de juntar outro documento que atestasse a notificação válida da parte 

requerida, uma vez que para o desenvolvimento válido e regular da ação 

de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 319, 

VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da 

ação (CPC, art. 485). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006284-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006284-23.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA 

SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta se refere a parcela com vencimento em 30/09/2019, sendo que na 

planilha de débito juntado aos autos verifica-se que a parcela encontra-se 

paga. Portanto, a notificação refere-se à parcela já quitada pelo devedor. 

4. Vale ressaltar que a inclusão do termo “demais subsequentes” na 

notificação enviada ao devedor, não tem o condão de constituí-lo em mora 

para as parcelas que, por ventura, venha o devedor a inadimplir. 5. 

Ademais, em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico a 

ausência das guias e comprovantes de pagamento das custas 

processuais e taxa judiciaria, bem como, dos atos constitutivos da 

instituição financeira. 6. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

notificação do devedor, na forma do art. 2º, § 2º do Dec. Lei 911/69, bem 

com, das custas processuais e taxa judiciaria, assim como os atos 

constitutivos, sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art. 485 do 

CPC). 7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005098-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEEMIAS FERREIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005098-62.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NEEMIAS FERREIRA MACHADO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

o Aviso de Recebimento retornou com o motivo “Outros – SEM ENT. DOM.”. 

Na sequência, juntou instrumento de protesto, contudo, sem exaurir os 

meios de notificação pessoal, de modo que não ficou devidamente 

comprovada a mora do requerido. 4. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida 

a notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, 

parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes 

tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante 

correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 

2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/03/2015). 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

notificação do devedor, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485). 6. Intime-se. 7. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006274-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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EVAIR APARECIDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006274-76.2020.8.11.0002; AUTOR(A): EVAIR APARECIDO SILVA REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização Por Danos Moral e Pedido de Tutela Antecipada proposta 

por EVAIR APARECIDO SILVA em face do BANCO BRADESCO S.A., 

ambos qualificados nos autos. 2. Requer a parte autora a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. 3. Pois bem. Para a obtenção do benefício 

da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 4. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 5. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 6. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

7. No caso dos autos, verifico que os documentos trazidos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência do autor. 8. 

Ademais, ao analisar a inicial, verifico que a parte autora atribui à causa o 

valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 9. Ocorre que, a pretensão da 

parte tem por objeto, além da indenização por danos morais, discutir a 

modificação do ato jurídico com a revisão das cláusulas contratuais, de 

modo que o valor a ser atribuído à causa deve correspondeu ao valor do 

ato nos termos do que dispõe o art. 292, II do CPC. 10. Com efeito, o valor 

da causa nas ações revisionais pode ser estipulado conforme a estimativa 

do benefício pretendido pela parte autora, com a soma das parcelas que 

entende devidas, aliadas aos demais benefícios pretendidos, tais como 

indenizações e restituições de valores. 11. Assim, oportuno à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para indique corretamente o valor da causa, 

bem como, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira ou 

recolha as custas processuais e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 

c/c art. 485, ambos do CPC). 12. Intime-se. 13. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005686-69.2020.8.11.0002

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:

LETYCIA CAROLINE DA CONCEICAO ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005686-69.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: LETYCIA CAROLINE DA CONCEICAO ARRUDA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Analisando os 

autos, verifico que a assinatura da requerida está ilegível no contrato de 

financiamento entabulado entre as partes, o qual fora juntado no Id 

29453433. Ainda, a parte autora deixou de comprovar o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária. 3. Dessa maneira, oportunizo a 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar as irregularidades 

apontadas, sob pena de extinção, sem julgamento do mérito, nos termos 

do art. 485 do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005318-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005318-60.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

APARECIDO DE ALBUQUERQUE Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005304-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE PEREIRA PASSARINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005304-76.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CLEONICE PEREIRA PASSARINHO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Analisando os autos, verifico a 

ausência da petição inicial. Ainda, a parte autora deixou de comprovar o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar as 

irregularidades apontadas, sob pena de extinção, sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485 do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003642-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS LUIZ DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003642-77.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JONAS LUIZ DE LIMA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JONAS LUIZ 

DE LIMA, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Com efeito, antes do 

recebimento da ação, o autor veio aos autos requerendo o aditamento da 

inicial, informando que houve pagamento da parcela nº 03, com 

vencimento em 27/11/2019, da qual o requerido foi notificado. 4. Portanto, 

não resta devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao 

débito. 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito, por ausência dos pressupostos processuais (CPC, art. 485, inciso 

IV). 6. Em tempo, consigno que não se admite a realização de notificação 

ou protesto após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria 

tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora. 7. Intime-se. 8. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003182-90.2020.8.11.0002

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

ROSANA DE OLIVEIRA PROENCA OAB - 581.383.231-91 

(REPRESENTANTE)

JOSE PROENCA OAB - 034.742.508-92 (REPRESENTANTE)

JEFFERSON OLIVEIRA PROENCA OAB - 017.607.521-69 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003182-90.2020.8.11.0002; REPRESENTANTE: JEFFERSON OLIVEIRA 

PROENCA, JOSE PROENCA, ROSANA DE OLIVEIRA PROENCA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. 1. 

Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o 

texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que os autores 

comprovem documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolham 

as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC e extinção do 

feito (CPC, art. 485, III). 6. Intime-se. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004032-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIRES MORAIS LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004032-47.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ALDAIRES MORAIS LEITE Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 2. Dessa maneira, 

oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, 

art. 290) e extinção do feito (CPC, art. 485). 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004026-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004026-40.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANTONIO JOSE CARDOSO Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Outrossim, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias à parte autora, a fim de que junte aos autos os atos constitutivos da 

empresa. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006232-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MAURICIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVORADA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - EPP (REU)

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006232-27.2020.8.11.0002; AUTOR(A): DOMINGOS MAURICIO DE 

CAMPOS REU: ALVORADA SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - EPP, 

BANCO SAFRA S-A Vistos. 1. Ao analisar a inicial, percebo que o autor 

se descurou em atribuir corretamente o valor da causa, conforme 

determina o art. 292, II do CPC. 2. Ocorre que a pretensão da autora tem 

por objeto a modificação do valor do ato ou de sua parte controvertida, 

mais indenização por danos morais. 3. Desta feita, oportuno ao autor o 

prazo de 15 (quinze) dias para que sane a irregularidade apontada, 

atribuindo corretamente o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme art. 321, parágrafo único do CPC. 4. Intime-se. 5. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005152-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARQUES DE ASSUMCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005152-28.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ODAIR 

MARQUES DE ASSUMCAO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004606-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO PARREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004606-70.2020.8.11.0002; REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: CESAR ROBERTO PARREIRA DA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 
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inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004613-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTIANE CACERES NAVARRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004613-62.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: VANESSA CRISTIANE CACERES NAVARRO Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004520-02.2020.8.11.0002

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:

MARCINEIA LEITE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004520-02.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARCINEIA LEITE DOS SANTOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos duas tentativas de Notificação 

Extrajudicial, verifico que a primeira enviada para o endereço indicado no 

contrato retornou com o motivo “Não Existe o Número”, e a segunda, 

remetida para endereço não informado no contrato, retornou também com 

a informação “Não Existe o Número” e “Outros”. Na sequência, juntou 

instrumento de protesto, contudo, sem exaurir os meios de notificação 

pessoal, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido. 4. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE 

ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO POR EDITAL – 

IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – 

RECURSO PROVIDO.A notificação válida do devedor para os fins de sua 

constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da 

liminar de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado 

nos autos. (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018). 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos processuais (CPC, 

art. 485, inciso IV). 6. Intime-se. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004859-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004859-58.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EDUARDO HENRIQUE FERREIRA 

CAMPOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004036-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004036-84.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MANOEL MESSIAS FERREIRA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao autor, 

a fim de que junte aos autos os atos constitutivos da empresa. 12. 

Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002456-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JANUARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002456-19.2020.8.11.0002; AUTOR(A): ODAIR JANUARIO DA SILVA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais c/c Antecipação de Tutela proposta por ODAIR JANUARIO em face 

de BANCO BMG S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, 

que no mês de novembro de 2011 foi procurado por correspondentes do 

banco requerido, que lhes ofertaram empréstimo consignado de acordo 

com sua margem disponível e que o pagamento deste valor seria realizado 

de forma parcelada, com descontos direto na folha de pagamento do 

autor. 3. Assim, diante das vantagens oferecidas e da necessidade 

econômica, o autor assinou uma minuta contratual em branco, ficando o 

banco comprometido em encaminhar a cópia do contrato posteriormente, o 

que não ocorreu. 4. Afirma que, no dia 18/11/2011 fora creditado em sua 

conta corrente do Banco do Brasil, o valor de R$ 906,00 (novecentos e 

seis reais), através de TED e que a primeira parcela foi descontada em 

dezembro/2011, no valor de R$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e 

nove centavos), com a denominação ‘Cartão BMG’. 5. Ocorre que, o autor 

começou a questionar os agentes de crédito acerca da continuidade dos 

descontos, em razão de que teria solicitado empréstimo consignado com 

prazo de 36 (trinta e seis) meses. Por sua vez, o correspondente bancário 

se recusou a cancelar tais descontos, bem como fornecer cópias do 

contrato, razão pela qual entrou em contato com a central do requerido, 

sendo-lhes informado que havia adquirido cartão de crédito com reserva 

de margem consignável. 6. Por esta razão, busca o requerente, a 

antecipação da Tutela de Urgência para que seja determinada a imediata 

suspensão do desconto das parcelas indevidas em seu benefício 

previdenciário e, no mérito, requer a condenação do requerido ao 

pagamento de danos morais e repetição do indébito e a inversão do ônus 

da prova. É o relatório. Decido. 7. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais c/c Antecipação de Tutela proposta por ODAIR JANUARIO em face 

de BANCO BMG S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 8. Para a 

concessão da Tutela de Urgência é necessário a existência de elementos 

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

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do CPC. 9. A 
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probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para o 

juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. 10. Em relação ao pedido de suspensão 

dos descontos, verifico que não estão presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo autor. 11. Explico. Deve 

haver nos autos prova suficiente para que haja convencimento do julgador 

de que a parte é titular do direito material disputado, para que seja 

concedida a tutela de urgência antecipada, o que inexiste no caso em 

apreço, pois deve ainda ser esclarecida a existência, ou não, de 

contratação de serviços que correspondem à cobrança, o que será 

propiciado com o aperfeiçoamento do procedimento. 12. Ademais, de 

acordo com o extrato de conta corrente juntado aos autos no Id 28441676, 

não é possível verificar se a transferência eletrônica disponível – TED 

realizado no dia 18/11/2011 fora realizada pelo Banco BMG. 13. Ademais, 

o autor alega que contratou empréstimo em 36 (trinta e seis) parcelas, 

prazo este que se findou há mais de 04 (quatro) anos, o que não justifica 

a tutela de urgência pleiteada, descaracterizando o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. 14. Por tais motivos, não consigo 

vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado 

para que possa conceder-lhe liminarmente a antecipação dos efeitos da 

tutela, razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 15. Cite-se o requerido 

para contestar a presente ação, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada do comprovante de citação nos autos, 

advertindo-o de que se não houver contestação no prazo assinalado, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor, conforme preconiza o art. 344 do Código de 

Civil. 16. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 17. Deixo de designar 

audiência de conciliação para este momento processual, eis que, após 

uma análise temporal e criteriosa deste juízo, concluiu-se que a obtenção 

de autocomposição em audiência de conciliação tem sido infrutífera, 

situação esta que vem acarretando, sobremaneira, o atraso na entrega da 

prestação jurisdicional, causando prejuízo às partes. 18. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 19. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do 

ônus da prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em 

face da parte requerida. 20. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos 

termos do artigo 85 do CPC. 21. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004899-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA MELLINI COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004899-40.2020.8.11.0002; AUTOR(A): PAMELLA MELLINI COSTA REU: 

BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Considerando a ordem de serviço n. 

01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Ademais, a parte autora nega a existência de 

relação jurídica com a instituição financeira, o que afasta a competência 

deste juízo para o processamento e julgamento do feito. 4. Nesse sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO 

– ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica com a 

instituição financeira, a competência para processar e julgar o feito não 

recai sobre a vara especializada de direito bancário. (CC 119550/2011, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado 

no DJE 09/05/2012)”. 5. Dessa forma, tratando-se de feito de natureza 

eminentemente cível, redistribua-se o presente o feito a uma das varas 

cíveis desta comarca. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004936-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004936-67.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: BRUNO CESAR DA 

COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o requerido em 

mora. 2. Compulsando os autos, verifico que, no instrumento de 

procuração, não consta o nome da Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, 

responsável pela assinatura digital. Assim como o substabelecimento, que 

se refere à causídica peticionante conferindo poderes a outros 

advogados. 3. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize a cadeia de procurações, para que a 

causídica possa postular em nome do autor, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004952-21.2020.8.11.0002

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:

THIAGO STEVAN LEITE SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004952-21.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: THIAGO STEVAN LEITE SANTOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos duas tentativas de Notificação Extrajudicial, verifico 

que a primeira enviada para o endereço indicado no contrato retornou com 

o motivo “Não Existe o Número”, e a segunda, remetida para endereço não 
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informado no contrato, também retornou com o motivo “Não Existe o 

Número” (Id 29254995). Na sequência, o autor juntou o instrumento de 

protesto por edital (Id 29254998). 4. Com efeito, a mora não ficou 

devidamente comprovada nos autos, uma vez que não se esgotaram os 

meios para tentativa de notificação extrajudicial no endereço do requerido, 

informado no contrato. 5. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - 

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação 

extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no 

contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está 

caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). 6. Assim, uma vez que para o desenvolvimento válido e 

regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor 

demonstre a constituição em mora do devedor, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art. 485, IV do CPC). 7. Intime-se. 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004892-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA GRANGEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004892-48.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LEANDRO PEREIRA GRANGEIRO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No presente caso, 

verifico que a Notificação Extrajudicial retornou com o motivo “Não Existe o 

Número”, carecendo do comprovante de seu recebimento. Ademais, juntou 

instrumento de protesto, contudo, sem exaurir os meios de notificação 

pessoal, de modo que não ficou comprovada a mora do requerido. 4. 

Ademais, verifico que, tanto a notificação extrajudicial, como o instrumento 

de protesto, referem-se a parcela com vencimento em 15/08/2019, ou 

seja, anteriores à dívida constante na inicial, a qual refere-se a parcela 

com vencimento em 15/09/2019, tendo sido, portanto, o devedor notificado 

da parcela vencida. 5. Vale ressaltar que a inclusão do termo “demais 

subsequentes” na notificação enviada ao devedor, não tem o condão de 

constituí-lo em mora para as parcelas que, por ventura, venha o devedor a 

inadimplir. 6. Assim, uma vez que para o desenvolvimento válido e regular 

da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor 

demonstre a constituição em mora do devedor, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos 

processuais (art. 485, IV do CPC). 7. Intime-se. 8. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004924-53.2020.8.11.0002

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:

MANOEL SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004924-53.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MANOEL SANTANA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Analisando os autos, verifico que 

não consta o contrato de financiamento firmado entre as partes, o que 

inviabiliza a análise do pleito liminar. 3. Ademais, verifico a ausência de 

procuração em nome do causídico peticionante, Dr. Gianotti Amador 

Moraes Gomes, responsável pela assinatura digital. 4. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

contrato de financiamento, na sua integralidade, bem como o instrumento 

de procuração, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004918-46.2020.8.11.0002

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:

GENIVALDO MENDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004918-46.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GENIVALDO MENDES DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 
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ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001996-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001996-32.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Considerando a 

manifestação da parte autora, cumpra-se a decisão de ID. 28359770. 2. 

Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004984-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DE SOUZA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004984-26.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EDMILSON DE SOUZA COELHO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016069-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1016069-43.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão, cujas partes foram 

devidamente qualificadas nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Revogo a liminar concedida e determino o recolhimento de eventuais 

mandados expedidos. 6. Custas pagas na distribuição. 7. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 8. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016475-64.2019.8.11.0002

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:

JOHN KENNEDY PEREIRA DE SOUZA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1016475-64.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOHN KENNEDY PEREIRA DE SOUZA 

ROSA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em 

desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Custas processuais pagas na distribuição. 6. Considerando que o autor 

desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos. 7. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005427-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE AUXILIADORA BASTOS NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005427-11.2019.8.11.0002 REQUERENTE: DANIELE AUXILIADORA 

BASTOS NOVAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. 

Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes da citação da 

parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Sem custas. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010907-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PESCADOS PROMOCOES EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010907-67.2019.8.11.0002 AUTOR(A): PESCADOS PROMOCOES EIRELI 

REU: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. 1. Cuida-se 

de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos 

autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial 

sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003014-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO SANTANA MEDEIROS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003014-30.2016.8.11.0002 AUTOR(A): CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REU: ERALDO SANTANA MEDEIROS 

Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes da citação 

da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. 

Custas processuais pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009025-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDES FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009025-41.2017.8.11.0002 AUTOR(A): EDES FERREIRA DE SOUSA REU: 

AYMORE Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em 

desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Instada a se manifestar, a parte requerida concorda com a desistência (Id 

26319866). 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas processuais pagas na 

distribuição. CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios, 

estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85 do CPC. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009087-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RUBSCLERIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009087-47.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 

EXECUTADO: RUBSCLERIA NOGUEIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta pela parte exequente em desfavor da parte executada, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte exequente veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes da citação da parte executada. 

3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Custas processuais pagas 

na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016474-79.2019.8.11.0002

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:

JHONATAN AUGUSTO LAZARIN SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1016474-79.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JHONATAN AUGUSTO LAZARIN 

SANTANA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em 

desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios, eis que a inicial sequer fora recebida. 6. 
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Considerando que a parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se 

os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017912-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO VICTOR AVELAR DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 1 7 9 1 2 - 4 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HELIO VICTOR 

AVELAR DIAS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010555-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER WAGNER DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 1 0 5 5 5 - 1 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDER WAGNER 

DIAS DOS SANTOS - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte 

requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo da citação da parte requerida. 3. 

Verifico que houve a restituição do veículo apreendido, de acordo com o 

termo de Id 27538071. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas pagas na 

distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015683-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL DE LUCCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1015683-13.2019.8.11.0002 AUTOR(A): ELIEL DE LUCCAS REU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 1. 

Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes mesmo da 

citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Sem 

custas. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 6. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014339-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE ASSUNCAO MACEDO SILVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 1 4 3 3 9 - 9 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIANE DE 

ASSUNCAO MACEDO SILVA EIRELI - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a 

parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

extinção do feito, antes mesmo da citação da parte requerida, em razão da 

perda superveniente do objeto da ação. 3. Pois bem, diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4. Custas pagas na 

distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018137-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMARA FERREIRA MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 1 8 1 3 7 - 6 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSEMARA 

FERREIRA MOTTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em 

mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, 

antes mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

processuais pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016496-40.2019.8.11.0002
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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:

CLOVIS FRANCISCO NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1016496-40.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: CLOVIS 

FRANCISCO NEVES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em 

mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, 

antes mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Custas processuais pagas na distribuição. 5. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 6. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018040-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MORAES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1018040-63.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ALBERTO MORAES CAMPOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte 

requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo do recebimento da ação. 3. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 4. Custas processuais pagas na distribuição. 5. 

Considerando que a parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se 

os autos. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003115-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS SANTOS VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003115-33.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: LEANDRO DOS SANTOS VILELA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. 2. Após o julgamento do recurso 

interposto, o qual, por unanimidade fora provido (Acórdão – Id 18614185), 

a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes do 

seu recebimento (Id 19730842). 3. Pois bem, diante do exposto, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003843-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO TRASSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003843-74.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

EXECUTADO: REGINALDO TRASSI Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, proposta por OMNI S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de REGINALDO TRASSI, 

ambos qualificados nos autos. 2. A credora informa que houve o integral 

cumprimento do débito e pede a extinção do feito (Id 21874804). 3. Pois 

bem, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe. 4. Diante do exposto, 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. 5. Com o 

trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os 

autos. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015929-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JFC REPRESENTACOES DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1015929-09.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JFC REPRESENTACOES DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a 

parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo do seu recebimento. 3. Pois bem, diante 

do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 4. Custas processuais pagas na distribuição. 5. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 6. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000502-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

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

SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 0 5 0 2 - 6 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SANDRO 

ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a 

parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, juntando aos autos o termo de restituição do veículo 

ao requerido (Id 23547604). 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. 

Custas processuais pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009334-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH LIMA E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009334-28.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ELIZABETH LIMA E SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte 

requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação (Id 22344434), 3. Apesar da ausência de citação, a 

parte requerida apresentou contestação, razão pela qual, fora intimada 

para manifestação com relação ao pedido de desistência, sob pena de 

concordância tácita. 4. A parte requerida manteve-se inerte, conforme 

teor da certidão de Id 26552211. 5. Pois bem, diante do exposto, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 6. Custas processuais pagas na distribuição. Sem 

honorários, considerando a ausência de citação. 7. Considerando que a 

parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos. 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017662-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE SOUSA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1017662-10.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANDERSON DE SOUSA SANTANA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes mesmo da 

citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais 

pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017940-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE SIMOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1017940-11.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MARCIO JOSE SIMOES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S/A em face de MARCIO 

JOSÉ SIMÕES, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. O autor, em 

petitório de 27528126, veio aos autos informar que realizou um acordo 

com a parte requerida, pugnando sua homologação e consequente 

extinção do feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada 

pelo requerido, assim, inexistindo a necessidade de sua intimação acerca 

do acordo celebrado. 4. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, c/c 

artigos 924, II e 925, todos do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas 

na distribuição e honorários conforme pactuado. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. 

Intimem-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016384-71.2019.8.11.0002

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:

JANE MARIA DE CAMPOS PROENCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1016384-71.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JANE MARIA DE CAMPOS 

PROENCA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

processuais pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013858-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DELAMAR GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1013858-34.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CLEBER DELAMAR GONCALVES 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes mesmo do 

seu recebimento. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Custas 

processuais pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013505-91.2019.8.11.0002

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:

FLAVIA SIQUEIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1013505-91.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FLAVIA SIQUEIRA ALVES 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes mesmo do 

seu recebimento. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Custas 

processuais pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009198-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARIDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009198-31.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOARIDES DE ALMEIDA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos 

autos requerendo a desistência da ação, antes mesmo da citação da parte 

requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020136-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1020136-51.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: JOAO CARMO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a 

parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois 

bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 4. Em consequência, REVOGO a liminar 

concedida (Id 27824493), e determino o recolhimento de eventuais 

mandados expedidos. 5. Custas processuais pagas na distribuição. 6. 

Considerando que a parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se 

os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013234-82.2019.8.11.0002

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:

GONCALO OSVALDO DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1013234-82.2019.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: GONCALO OSVALDO DE PINHO Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo da citação da parte 

requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017920-20.2019.8.11.0002

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:
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JAIR MARTINS LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1017920-20.2019.8.11.0002 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JAIR MARTINS LOPES 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes mesmo da 

citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais 

pagas na distribuição. 6. Considerando que a parte autora desistiu do 

prazo recursal, arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017994-74.2019.8.11.0002

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:

SCARLATH TALITA ROCHA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1017994-74.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: SCARLATH TALITA ROCHA DE 

SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

processuais pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018478-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FELICIANI RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1018478-89.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: FABIANA FELICIANI RODRIGUES 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes mesmo da 

citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais 

pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006575-57.2019.8.11.0002

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:

JOAO MARIA PALHARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006575-57.2019.8.11.0002 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO MARIA PALHARES 

DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

processuais pagas na distribuição. 6. Considerando que a parte autora 

desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos. 7. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014605-81.2019.8.11.0002

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:

LUIZA FERNANDA MARIANO 01866360167 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1014605-81.2019.8.11.0002 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUIZA FERNANDA 

MARIANO 01866360167 Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte 

requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo do seu recebimento. 3. Pois bem, diante 

do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 4. Custas pagas na distribuição. 5. 

Considerando que a parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se 

os autos. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020680-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ALIANCA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

HILDEBRANDO SANCHES ABBADIE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1020680-39.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: NOVA ALIANCA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, 

HILDEBRANDO SANCHES ABBADIE Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução Extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de 

NOVA ALIANÇA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA – ME, ambos qualificados 

nos autos. 2. A parte exequente veio aos autos requerendo a desistência 

da ação, antes mesmo da citação da parte executada. 3. Pois bem, diante 

do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 6. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015967-21.2019.8.11.0002

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:

VANDERLEY DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1015967-21.2019.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: VANDERLEY DA SILVA PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo da citação da parte 

requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018797-57.2019.8.11.0002

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:

JOSE DE MOURA SARAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1018797-57.2019.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOSE DE MOURA SARAIVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a 

parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois 

bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 5. Custas processuais pagas na distribuição. 6. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015559-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MARCOS CORREA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1015559-30.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: CELSO MARCOS CORREA DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo da citação da parte 

requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais pagas na 

distribuição. 6. Considerando que a parte autora desistiu do prazo 

recursal, arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012080-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO EGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1012080-29.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

EDMUNDO EGUES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em 

mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, 

antes mesmo do seu recebimento. 3. Pois bem, diante do exposto, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Custas pagas na distribuição. 5. Considerando que a 

parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos. 6. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004246-72.2019.8.11.0002

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:

SIMONE MARIA DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 
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1004246-72.2019.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: SIMONE MARIA DA SILVA ROCHA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo da citação da parte 

requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020117-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1020117-45.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VANDIR JOSE DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte 

requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois 

bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 5. Custas processuais pagas na distribuição. 6. Considerando 

que a parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001792-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE CAMPOS CURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001792-85.2020.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MARIA JOSE DE CAMPOS CURADO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo da citação da parte 

requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001683-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ANTONIO DE MORAES PROENCA FILHO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001683-71.2020.8.11.0002 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BENEDITO ANTONIO DE MORAES PROENCA FILHO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que as partes, em petitório anexado aos 

autos, vieram em juízo informar a realização de acordo extrajudicial, 

pugnando pela sua homologação e consequente extinção do feito. 2. 

Denoto que a referida peça encontra-se devidamente assinada pelas 

partes (Id 28850940). 3. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. 4. Custas pagas na distribuição, honorários 

conforme pactuado. 5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011278-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LEITE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1011278-65.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ROBSON LEITE DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte 

requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois 

bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 5. Custas processuais pagas na distribuição. 6. Considerando 

que a parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002036-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR MURILO MOURAO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002036-48.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 
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REQUERIDO: CESAR MURILO MOURAO LOPES Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo da citação da parte 

requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004541-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTON JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004541-12.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ERIVELTON JOSE DE 

SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

processuais pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004000-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. DE OLIVEIRA LOCADORA DE VEICULOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004000-13.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: J. B. DE OLIVEIRA LOCADORA DE 

VEICULOS - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em 

que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em 

mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, 

antes mesmo do seu recebimento. 3. Pois bem, diante do exposto, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000408-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000408-24.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

APARECIDO FERREIRA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte 

requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois 

bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 5. Custas processuais pagas na distribuição. 6. Considerando 

que a parte autora desistiu do prazo recursal, arquivem-se os autos. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004494-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALDUINO ALBERTO CAPORICE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004494-38.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: BALDUINO ALBERTO CAPORICE DE 

SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da parte requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

processuais pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000026-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNO SENA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000026-94.2020.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VAGNO SENA COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em 

mora. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, 

antes mesmo do seu recebimento. 3. Pois bem, diante do exposto, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000163-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000163-18.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo da citação da parte 

requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 5. Custas processuais pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006729-41.2020.8.11.0002

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:

HIGOR MARCEL SILVA NASSARDEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006729-41.2020.8.11.0002 REQUERENTE: SANTANDER BRASIL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: HIGOR MARCEL 

SILVA NASSARDEN Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA em face de HIGOR MARCEL SILVA NASSARDEN, ambos 

devidamente qualificados na exordial. 2. Pois bem. Analisando os autos, 

observo que tramitam neste juízo duas (02) ações que guardam entre si 

identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, sendo certo, ainda, 

que o feito de nº. 1006640-18.8.11.0002 foi distribuído na mesma data, 

com diferença apenas de algumas horas. 3. Nesse passo, os §§ 2.º e 3.º, 

do art. 337, do Código de Processo Civil definem o instituto da 

litispendência, que nada mais é do que a identidade entre os três (03) 

elementos da ação. 4. Sendo cediço que, quando as ações são idênticas, 

possuindo os mesmos elementos, elas são consideradas litispendentes, e, 

não podendo as duas continuar a tramitar, impõe-se a princípio, a extinção 

da mais recente. 5. Essa inteligência, aliás, encontra amparo no seguinte 

julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE 

LITISPENDÊNCIA ALEGADA PELA APELADA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, V, CPC).- 

Considerando a existência de manifesta identidade de partes, pedidos e 

de causa de pedir exsurge a relação de litispendência entre as Ações na 

forma do art. 337, §§ 1º, 2º e § 3º do CPC.- (...)Recurso conhecido, 

preliminar de litispendência alegada pela Apelada nesta fase recursal 

acolhida no que concerne à extinção do feito sem resolução do mérito nos 

termos do art. 485, inc. V do CPC. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e julgar extinto sem resolução 

de mérito, nos termos do voto da Relatora. (TJCE – AP 

01514205120168060001 – 1ª Camara Direito Privado – Relatora Vera 

Lucia Correia Lima, Publicação 14/12/2016).” 6. Vale ressaltar, que o juiz 

conhecerá de ofício a matéria, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme se depreende da 

leitura do Artigo 485, §3º do CPC. 7. Portanto, diante da ocorrência da 

litispendência, JULGO EXTINTO o presente sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 8. Sem custas. 9. 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, 

arquivem-se os autos. 10. Intime-se. 11. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015261-38.2019.8.11.0002

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:

CLEONICE DE LIMA TORALES FILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1015261-38.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CLEONICE DE LIMA TORALES FILHA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo do seu recebimento. 3. 

Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas. 5. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003525-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARCELINO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003525-86.2020.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: AUGUSTO MARCELINO LOPES Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo do seu recebimento. 3. 

Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas. 5. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 6. Às providências. . (assinado 
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eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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