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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451460 Nr: 6639-62.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE, IRACEMA CECARECHI 

MACEDO, ESPÓLIO DE ELIS SOARES DE MACEDO, GUSTAVO DONIZETE 

SOARES MACEDO, AUGUSTO CEZAR SOARES MACEDO, ELEN CRISTINA 

SOARES MACEDO AGUILAR, ERICA DONIZETE SOARES MACEDO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLETIVIDADE DE INVASORES (PEDRA 90), 

EDMAR GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

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

OAB:16175/MT

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

PARTE REQUERIDA Sr. Edmar Gonçalves dos Santos para que, no prazo 

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

de R$ 7.641,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 7.338,00 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.: 393025 Nr: 6573-24.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO CAMILO DOS SANTOS

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

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 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.: 730071 Nr: 10676-64.2013.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ROBERTO PESCE

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

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:, TANIA MARIA CARDOSO 

SILVA AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

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

PARTE EMBARGADA Sr. GERALDO ROBERTO PESCE para que, no prazo 

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

de R$ 368,00 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 preencher o respectivo valor. Para finalizar, clicar em 

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

Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

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

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

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

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor e 

consequente encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e 

Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de 

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

depósitos/transferências, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777823 Nr: 5351-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 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$ 149,12 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 178,32 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 - 
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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.: 807906 Nr: 17314-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:OAB/MT 15.750-A

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

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

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

Judiciária no valor R$ 208,25 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.: 819659 Nr: 2784-02.2016.811.0003

 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: JONAS COSTA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 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$ 149,12 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.: 786716 Nr: 8909-20.2015.811.0003

 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: ROSINEIDE DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPERADORA OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

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

OAB:OAB/MT 19831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

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

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

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

Judiciária no valor R$ 149,12 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.: 754048 Nr: 9822-36.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO AMORIM MOLINA - 

OAB:21636/O, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9.369/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$ 329,00 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 - 
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DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

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

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

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

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755235 Nr: 10439-93.2014.811.0003

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA, 

MACHADO & VIEIRA FERREIRA LTDA - ME (Nome Fantasia: FOTO MAGIC)

 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:

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

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

recolhimento da Taxa Judiciária no valor de R$ 372,00 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 “Taxa Judiciária” e 

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

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

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

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

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

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

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379076 Nr: 7409-31.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA, SEBASTIAO DA CRUZ 

SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO SOARES DE LIMA

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

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO ANTONIO DOS 

SANTOS PELLICIONI - OAB:4288/MT

 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.: 404150 Nr: 17760-29.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT14522, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:17.603-A OAB/MT, GUSTAVO PINHÃO COELHO - OAB:OAB/RJ 

128.392, ROBERTA DA CRUZ FORLANI - OAB:281920/SSP, VENTURA 

ALONSO PIRES - OAB:132321/SP, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR 

- OAB:OAB/MT8032B

 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$ 4.006,60 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 3.740,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 105,63 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009805-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON OTTONELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009805-75.2017 Ação: Busca e Apreensão Autora: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Wellington Ottonelli. Vistos, etc... 

Averiguando a questão trazida à liça pelo réu no (id.20968417), não vejo 

como possa acolher a pretensão, haja vista que o presente feito restou 

extinto sem resolução de mérito, em sede do Agravo de Instrumento nº 

1003176-60.2018.8.11.0000, portanto, exaurida a jurisdição deste 

magistrado, não lhe recaindo a competência para a análise do referido 

pleito. Por fim, façam as anotações devidas e, após pagas as custas, se 

houver, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 10 de março de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005954-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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VOLMIR ANTONIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DA CRUZ OAB - 017.610.831-98 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005954-91.2018 Ação: Danos Materiais e Morais Autor: Volmir Antônio 

da Cruz. Representante: Franciele da Cruz. Réu: Banco BMG S.A. Vistos, 

etc... Analisando o petitório de (id.24428373), observa-se que o mesmo é 

confuso e contrário ao andamento processual, haja vista que o réu já fora 

citado, bem como, apresentara contestação e documentos, ademais, 

conclui-se que o pleito apresentado pela parte autora prejudicara, 

inclusive, a manifestação do Ministério Público (id.27651376), assim, 

determino a intimação da parte autora, via sua bastante procuradora, para 

que no prazo de (5) cinco dias, adéque sua pretensão. Em nada 

requerendo, proceda-se com nova vista ao ilustre representante do 

Ministério Público e, ao depois, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de 

imediato. Rondonópolis, 10 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015060-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GILMAR NOGUEIRA (AUTOR(A))

NEUSA ALVES ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS CARDOSO DE ALMEIDA (REU)

ROZANGELA MARIA FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015060-43.2019 Ação: Adjudicação Compulsória Autores: João Gilmar 

Nogueira e Outra. Réus: Messias Cardoso de Almeida e Outra. Vistos, etc. 

JOÃO GILMAR NOGUEIRA e NEUSA ALVES ARAUJO, com qualificação 

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

Compulsória” em desfavor de MESSIAS CARDOSO DE ALMEIDA e 

ROZANGELA MARIA FERREIRA ALMEIDA, com qualificação nos autos, 

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

Primeiramente, deixo de analisar o pleito de assistência judiciária, eis que a 

parte recolhera as custas judicias, conforme comprovante de (ID 

28016383). 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 nos documentos de (Id. 26448405). Citem-se, 

observando-se os termos do artigo 246, I, do Código de Processo Civil. 

Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do 

Código de Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001054-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES (REQUERENTE)

ALICE MENDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONE PEDROSA CURY MUSSI GUEDES (REQUERIDO)

SIVONE PEDROSA CURY MUSSI (REQUERIDO)

JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI (REQUERIDO)

AMIN GERALDO DE ALMEIDA CURI MUSSI (ESPÓLIO)

IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001054-94.2020 Ação: Adjudicação Compulsória Autores: Fernando 

Alves e Outra. Réus: Espólio de Amin Geraldo de Almeida Cury Mussi e 

Outros. Vistos, etc. FERNANDO ALVES e ALICE VIERA MENDES, com 

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

Adjudicação Compulsória” em desfavor de ESPÓLIO DE AMIN GERALDO 

DE ALMEIDA CURY MUSSI, JAMIL ANTONIO PEDROSA CURY MUSSI, 

SIVONE PEDROSA CURY MUSSI, IONE PEDROSA CURY MUSSI GUEDES e 

IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO, com qualificação nos 

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

I D O: 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. 

28362985). Citem-se, observando-se os termos do artigo 246, I, do Código 

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

344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada as contestações, 

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

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007045-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA DE CARVALHO SANT ANA OAB - MT23898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA OAB - SP143415 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerida, para contrarrazoar o recurso 

de apelação de Id. 24156637, no prazo de (15) quinze dias.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009567-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELY DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

ZENAIDE DE OLIVEIRA DORNELLES (REQUERENTE)

PETRONILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

FATIMA SILENE NASCIMENTO FARIAS (REQUERENTE)

ZENILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ZILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DINAH NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DE OLIVEIRA DORNELLES OAB - 384.760.291-87 

(REPRESENTANTE)

MARA RUBIA DE OLIVEIRA DORNELLES OAB - 305.036.121-20 

(REPRESENTANTE)

MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA DORNELLES OAB - 240.929.081-72 

(REPRESENTANTE)

MARCELIA DORNELLES TRAMONTIN SILVEIRA OAB - 396.179.201-15 

(REPRESENTANTE)

CLEVER DO NASCIMENTO FERREIRA OAB - 004.937.801-57 

(REPRESENTANTE)

ELIZANGELA NASCIMENTO FERREIRA OAB - 616.212.691-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009567-22.2018 Ação: Venda Judicial de Imóvel Autores: Dinah 

Nascimento Silva e Outros. Réu: Domingos Savio Rodrigues. Vistos etc. 

DINAH NASCIMENTO SILVA E OUTROS, com qualificação nos autos, 

ingressaram neste juízo com a presente ação em desfavor de DOMINGOS 

SAVIO RODRIGUES, com qualificação nos autos. Num primeiro momento, 

foi determinada a emenda a inicial (ID 16214991), não cumprindo o 

determinado, consoante informa a certidão de (ID 18636025), sobrevindo a 

sentença extintiva (ID 18902543). Da sentença, o autor interpôs recurso 

de apelação (ID 24725669), vindo-me os autos concluso. D E C I D O: 

Dispõe o artigo 331 do Código de Processo Civil que “Indeferida a petição 

Inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, 

retratar-se”. Analisando a questão posta à liça, não vejo nenhum elemento 

plausível no sentido de que a decisão deva ser modificada, razão pela 

qual, mantenho-a. Com fulcro no §1° do art. 331 do Código de Processo 

Civil, determino a citação do réu para responder o recurso, querendo. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013670-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013670-72.2018 Ação: Adjudicação Compulsória Autora: Marina 

Rodrigues Gomes. Réu: Imobiliária Nossa Senhora Aparecida Ltda. Vistos 

etc. MARINA RODRIGUES GOMES, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de IMOBILIÁRIA NOSSA 

SENHORA APARECIDA LTDA, com qualificação nos autos. Num primeiro 

momento, foi determinada a emenda a inicial (ID 17448465), não cumprindo 

o determinado, consoante informa a certidão de (ID 24406300), sobrevindo 

a sentença extintiva (ID 24421737). Da sentença, o autor interpôs recurso 

de apelação (ID 25345498), vindo-me os autos concluso. D E C I D O: 

Dispõe o artigo 331 do Código de Processo Civil que “Indeferida a petição 

Inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, 

retratar-se”. Analisando a questão posta à liça, não vejo nenhum elemento 

plausível no sentido de que a decisão deva ser modificada, razão pela 

qual, mantenho-a. Com fulcro no §1° do art. 331 do Código de Processo 

Civil, determino a citação do réu para responder o recurso, querendo. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 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: 1000192-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO TADEU FREITAS CALHAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000192-60.2019 Ação: Indenização por Dano Material e Moral Autor: 

Renato Gonçalves Raposo. Réu: Bruno Tadeu Freitas Calhao. Vistos, etc. 

Considerando os termos do art.485, §7° do Código de Processo Civil, não 

vejo motivos preponderantes para retratação da sentença de (ID 

19716192), eis que ao ser proferida foram observadas as normas 

atinentes à espécie. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 09 de março de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006821-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006821-50.2019 Ação: Usucapião Autora: Lucineide Alves de Souza. 

Ré: Jupia de Oliveira Mestre. Vistos etc. LUCINEIDE ALVES DE SOUZA, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação 

em desfavor de JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, com qualificação nos autos. 

Num primeiro momento, foi determinada a emenda a inicial (ID 21264557), 

não cumprindo o determinado, consoante informa a certidão de (ID 

22562009), sobrevindo a sentença extintiva (ID 25287463). Da sentença, 

o autor interpôs recurso de apelação (ID 25681947), vindo-me os autos 

concluso. D E C I D O: Dispõe o artigo 331 do Código de Processo Civil que 

“Indeferida a petição Inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no 

prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se”. Analisando a questão posta à liça, 

não vejo nenhum elemento plausível no sentido de que a decisão deva ser 

modificada, razão pela qual, mantenho-a. Com fulcro no §1° do art. 331 do 

Código de Processo Civil, determino a citação do réu para responder o 

recurso, querendo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009982-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 
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nº1009982-68.2019 Ação: Busca e Apreensão Autora: Banco Bradesco 

Financiamento S/A. Ré: Rafael Rodrigues Ramos. Vistos etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de RAFAEL 

RODRIGUES RAMOS, com qualificação nos autos. Num primeiro momento, 

foi determinada a emenda a inicial (ID 23857545), não cumprindo o 

determinado, consoante informa a certidão de (ID 25251289), sobrevindo a 

sentença extintiva (ID 25290641). Da sentença, o autor interpôs recurso 

de apelação (ID 26096214), vindo-me os autos concluso. D E C I D O: 

Dispõe o artigo 331 do Código de Processo Civil que “Indeferida a petição 

Inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, 

retratar-se”. Analisando a questão posta à liça, não vejo nenhum elemento 

plausível no sentido de que a decisão deva ser modificada, razão pela 

qual, mantenho-a. Com fulcro no §1° do art. 331 do Código de Processo 

Civil, determino a citação do réu para responder o recurso, querendo. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008258-29.2019.8.11.0003

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:

MARCIA SILVA RAMOS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008258-29.2019 Ação: Cobrança Autor: Centro Educacional Khalil 

Zaher S/S Ltda. Ré: Márcia Silva Ramos. Vistos, etc. Considerando a 

certidão de (ID 26516945), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 10h00min, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário, observando-se os endereços indicados no 

petitório (ID 24998471). Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006325-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006325-21.2019 Ação: Cobrança Autora: M2 Comércio e Distribuidora 

de Peças Ltda. Ré: Pedrini Transportes e Logística Ltda. Vistos, etc. 

Considerando os termos do petitório de (ID 24017433), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 

10h30min, no CEJUSC. Ademais, observa-se do petitório de (ID 24017433), 

que mencionada diligência cabe ao senhor Oficial de Justiça e independe 

de autorização judicial (art.252, do CPC). Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005000-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELITA ROSA DE OLIVEIRA MEGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005000-45.2018 Ação: Reparação por Danos Autora: Anna Paula de 

Souza Silva. Ré: Nelita Rosa de Oliveira. Vistos, etc. Considerando a 

certidão do Senhor Oficial de Justiça de (ID 22113435), bem como, o termo 

de audiência de (ID 22697312), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 11h00min, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário, observando-se o endereço indicado no petitório 

(ID 25472769). Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006802-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR OAB - MT20699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA APARECIDA CRUZ OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006802-44.2019 Ação: Rescisão Contratual c/c Indenização Autor: 

Adalberto Nogueira dos Santos. Ré: Dalva Aparecida Cruz Oliveira. Vistos, 

etc. Considerando o termo de audiência de (ID 22900780), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 2020, às 

08h00min, no CEJUSC. Ademais, consigno que a citação por hora certa 

não depende de autorização judicial, conforme disposto nos artigos 252 a 

254, do Código de Processo Civil, sendo atribuição exclusiva do senhor 

Oficial de Justiça. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001290-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANA CAROLINE AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001290-80.2019 Ação: Rescisão Contratual Autora: Gilvana Caroline 

Aguilar. Réus: Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outros. Vistos, 

etc. Considerando o termo de audiência de (Id 24529886), bem como, a 

certidão de (ID 25927505), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 13 de maio de 2020, às 08h30min, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário, observando-se os endereços indicados no 

petitório (ID 23716320). Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 

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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003594-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA FILHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 
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nº1003594-52.2019 Ação: Indenização Autora: Maria Angelica Filha da 

Silva. Réu: Abril Comunicações S/A. Vistos, etc. Considerando os termos 

do petitório de (ID 24511367), bem como, o termo de audiência de (ID 

24533240), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 

13 de maio de 2020, às 09h00min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário, 

observando-se o endereço indicado no petitório (ID 23732998). Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001324-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA CASTALDELI (AUTOR(A))

WENDER PADILHA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001324-55.2019 Ação: Rescisão Contratual Autores: Wender Padilha 

Viana e Outro. Réu: Wagner da Silva Santos - EPP. Vistos, etc. 

Considerando o termo de audiência de (ID 22698975), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 2020, às 

09h30min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário, observando-se o 

endereço indicado no petitório (ID 22671800). Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 09 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004733-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ (REQUERENTE)

DEISE NUNES DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004733-73.2018 Ação: Obrigação de Fazer Autores: Adriano 

Rodrigues Queiroz e Outra. Réus: Raphael Tavares Neves Souza e 

Outros. Vistos, etc. Considerando que o réu Raphael Tavares Neves 

Souza não fora citado, conforme documento de (ID 15798102), hei por 

bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 2020, 

às 09h30min, no CEJUSC. Ademais, analisando os termos do petitório de 

(ID 25399111), hei por bem em deferir a citação via oficial de justiça, 

mediante as cautelas de estilo (art.246, II, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 09 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006256-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CELESTINNO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO CELESTINO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006256-23.2018 Ação: Imissão de Posse Autor: Geraldo Celestinno 

Pereira. Réu: Severino Celestino Ribeiro. Vistos, etc. Considerando o termo 

de audiência de (ID 26099059), bem como, os termos do petitório de (ID 

27591691), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 

13 de maio de 2020, às 10h00min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

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

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005663-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACRAM BADIH DIB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA VIEIRA ALVES DIB OAB - 396.164.521-34 (REPRESENTANTE)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA RODRIGUES (REU)

JOSE RODRIGUES FILHO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005663-57.2019 Ação: Despejo por Falta de Pagamento Autor: Espólio 

de Acram Badih Dib. Réu: José Rodrigues Filho e Outra. Vistos, etc. 

Considerando o petitório de (ID 25789487), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 2020, às 10h30min, no 

CEJUSC. Ademais, analisando os termos do petitório de (ID 25399111), hei 

por bem em deferir a citação via oficial de justiça, mediante as cautelas de 

estilo (art.246, II, CPC) Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010790-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITER BARRETO TRISTAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010790-73.2019 Ação: Ordinária Autor: Ademar José Fernandes. Réu: 

Claiter Barreto Tristão. Vistos, etc. Considerando o documento de (ID 

25582728), bem como, o termo de audiência de (ID 26837851), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 2020, às 

11h00min, no CEJUSC. Ademais, analisando os termos do petitório de (ID 

27836143), hei por bem em deferir a citação via oficial de justiça, mediante 

as cautelas de estilo. (art.246, II, CPC) Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005982-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

APARECIDO UMBELINO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA JUNGES RIBEIRO OAB - MT26037/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

WASCHINGTON CESAR GOMES DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

SONIA BARBOSA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

AGNALDO FRANCISCO DA SILVA (TESTEMUNHA)

ELCO FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005982-25.2019 Ação: Ordinária Autores: Cleonice de Souza Silva e 

Outro. Réu: Washington Cesar Gomes dos Santos. Vistos, etc. 
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Considerando o documento de (ID 24547900), bem como, o termo de 

audiência de (ID 25574165), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 08h00min, no CEJUSC. 

Ademais, analisando os termos do petitório de (ID 24778169), hei por bem 

em deferir a citação via oficial de justiça, mediante as cautelas de estilo. 

(art.246, II, CPC) Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003766-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MADSCHUATZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARANGON OAB - SC38970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIGRAIN S.A. (REQUERIDO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003766-28.2018 Ação: Cobrança Autor: Madschuatz Materiais de 

Construções Ltda Epp. Réus: Fribon Transportes Ltda e Outro. Vistos, etc. 

Considerando que o réu Multigrain S/A não fora citado, conforme 

documento de (ID 25174820), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 08h30min, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário, observando-se o endereço indicado no petitório 

de (ID 25625020). Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000343-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS COQUI KOGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000343-94.2017 Ação: Arbitramento de Honorários Advocatícios 

Autor: Juscelino Barreto Monteiro. Réu: Marcos Coqui Koga. Vistos, etc. 

JUSCELINO BARRETO MONTEIRO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de Arbitramento 

de Honorários Advocatícios”, em desfavor de MARCOS COQUI KOGA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo os autos 

conclusos. D E C I D O: Em consonância com o disposto no artigo 334 do 

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

no dia 18 de maio de 2020, às 10h00min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 10 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

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, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

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

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

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

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

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

05/05/2020 à partir das 09:30h LOCAL DA PERÍCIA: Rua Acyr Resende de 

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

Rondonópolis-MT, CEP 78705-025

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001336-06.2018.8.11.0003

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:

DAYANE ROSA LEAO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de (05) cinco dias, 

deposite a diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006512-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO KRAKER LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MORAES DA ROSA OAB - SC40555 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REU)

ELLO LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JERONIMO BALDUINO RAMOS (TESTEMUNHA)

 

Tendo em vista que até a apresente data não retornou o AR expedido nos 

Autos para a Requerida YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A e, dado à 

ausência de tempo hábil para expedição e retorno de novo AR, intima-se 

o(a) Advogado(a) da Parte requerida para que se faça acompanhar do 

Representante Legal de seu cliente na audiência designada nos autos 

para o dia 24 de março de 2020, às 15:00 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393639 Nr: 7175-15.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVANIR RODRIGUES DE ALMEIDA

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

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, indefiro o pedido formulado no item ‘a’ de 

(fls.158).Analisando o pleito elencado pela exequente no item ‘b’ de 

(fl.158), hei por bem em indeferir o requerimento de suspensão da carteira 

nacional de habilitação, considerando que se trata de medida extrema, 

bem como, entendo que a situação posta nos autos não é capaz de 

ensejar a aplicação de medidas atípicas do artigo 139, inciso IV do Código 

de Processo Civil. Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 
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direito.Intime-se.Cumpra-se.Roo-MT, 14 de novembro de 2.019. Dr. Luiz 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722226 Nr: 3241-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, diante da realização de tentativa frustrada de citação, hei por 

bem em deferir o arresto online de ativos financeiros constantes na conta 

corrente ou aplicações financeiras da parte executada. 

Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt, 29 de janeiro de 2020.- Dr. Luiz Antonio 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426079 Nr: 8230-30.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA, ALEXANDRE 

MARTINS DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O L JUNIOR EDITORA ON LINE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não se há de negar que há possibilidade de acolhimento de pedido de 

expedição de ofício dirigido à Junta Comercial em situações excepcionais, 

quando demonstrado que a parte credora esgotou os meios de obtenção, 

o que não é a questão posta à liça, verificou-se que o requerente não 

esgotou os meios que estão à sua disposição, apenas asseverou que 

“foi-lhe negado acesso sob alegação de não ser permitido...” (fl.153), 

nada centrando aos autos, assim, por tais argumentos, hei por bem em 

INDEFERIR a pretensão.Dê-se vista dos autos ao autor, 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417319 Nr: 12986-19.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIER CARLOS FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABES RIBEIRO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº12986-19.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Olivier Carlos Franco.

Executado: Joares Ribeiro de Farias.

Vistos, etc.

 Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do executado (fl.179), conforme extrato em anexo.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709546 Nr: 4473-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANETE FERREIRA CARDINAL, ANA MARIA FINAZZI 

CARDINAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA OU ALTTA PARTICPAÇÕES OU NOVA ALTTA EMPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aryanne Monize da Costa - 

OAB:22593/O, JULIO CESAR ABDALA VEJA - OAB:DF 26522

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4473-23.2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Zanete Ferreira Cardinal e Outro.

Executado: Tetto Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Vistos, etc.

 Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do executado (fl.196), conforme extrato em anexo.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 766720 Nr: 744-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CANDIDO MARTINS 

FERREIRA LEÃO - OAB:143.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº744-81.2015

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Executado: João Antônio Oliveira de Souza – Me.

Vistos, etc.

 Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do executado (fl.127), conforme extrato em anexo.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700659 Nr: 8631-58.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, TRR RIO 

VERMELHO DIESEL LTDA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8631-58.2011

Vistos, etc.

Considerando que o demonstrativo de débito juntado às (fls.200v/201) 

esta incompleto/cortado, hei por bem em determinar a intimação da parte 

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

dias, traga aos autos demonstrativo do débito completo e atualizado, bem 

como, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de março de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 922196 Nr: 2255-75.2019.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO, LUCINEIDE RODRIGUES 

SIQUEIRA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, EVALDO DE 

ARAUJO SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:13969, TIAGO 

XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .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 11h00min, no CEJUSC.Citem-se, observando-se os termos dos 

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

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

Processo Civil.Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade 

e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após 

conclusos.Expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.Roo-MT., 04 de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 935712 Nr: 6644-06.2019.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ALVES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA IRENE TOSTA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

motivo pelo qual, INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as 

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

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

o parcelamento de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 

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

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Cumpra-se o 

determinado no Ofício Circular n°04/2018/GAB/J-Aux. Transcorrido o 

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

Intime-se.Cumpra-se.Roo-MT, 04 de março de 2020.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 942493 Nr: 749-30.2020.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI SECCO, CLACY SECCO, VANDERLEI SECCO, 

JACY SECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAVES E CARVALHO LDTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE PAIVA LEÃO - 

OAB:15623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº749-30.2020

Ação: Embargos à Execução

Embargantes: Sadi Secco e Outros.

Embargado: Chaves e Carvalho Ltda Me.

 Vistos, etc.

SADI SECCO, CLACY SECCO, VANDERLEI SECCO e JACY SECCO, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com o presente 

“Embargos à Execução” em desfavor de CHAVES E CHAVES CARVALHO 

LTDA ME, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de suspensão 

do feito executivo, vindo-me os autos conclusos.

 D E C I D O:

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

que, no prazo de 15 (quinze) dias, 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 IV, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

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

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

conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-MT, 04 de março de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411216 Nr: 7268-41.2008.811.0003

 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): ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:OAB/MT 

4062, SAMIR BENNETT BUAINAIM - OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245

 Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma que a 

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

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

quebra de sigilo fiscal da executada constante à (fl.239).Por fim, intime-se 

a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de 

(10)  dez d ias,  requeira o que de d i re i to . In t ime-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 05 de março de 2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412647 Nr: 8562-31.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MACAGNAN

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

OAB:OAB/MT3719

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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Feitos Cíveis n°8562-31.2008

Ação: Execução

 Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Executado: Gilmar Macagnan.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.194), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.110/111) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 05 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419183 Nr: 1519-09.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARMONIA DO AR COMERCIO E SERVICOS EM 

REFRIGERACAO LTDA ME, PEDRO QUEIROZ DE SOUZA, LUZIA SAMPAIO 

DE SOUZA, SEBASTIAO MARIO ALVARENGA, MIRIAN SORIOCO DOS 

SANTOS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°519-09.2009

Ação: Execução

 Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso - Sicredi Sul MT.

Executados: Harmonia do Ar Comércio e Serviços em Refrigeração Ltda M 

ee Outros.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.252), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.106/107) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 05 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447485 Nr: 2665-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÂNIA SILVEIRA RIBEIRO, GILVÂNIA SILVEIRA 

RIBEIRO, GENILDA SILVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONEAR ENGENHARIA LTDA, TECNOTEST 

TECNOLOGIA DE ESTACAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2665-17/2011

Ação: Imissão de Posse

Autoras: Silvânia Silveira Ribeiro e Outras.

Rés: Sonear Engenharia Ltda e Outra.

Vistos, etc.

SILVÂNIA SILVEIRA RIBEIRO, GILVÂNIA SILVEIRA RIBEIRO e GENILDA 

SILVEIRA RIBEIRO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

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

Inexistência de Débito c/c Indenização’ em desfavor de SONEAR 

ENGENHARIA LTDA e TECNOTEST TECNOLOGIA DE ESTACAS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado.

Retornam os autos da Segunda Instância, com a referida decisão superior 

de (fls.567/572). Devidamente citadas (fls.603V/604), contestaram o 

pedido às (fls.612/613), por negativa geral, eis que fora nomeado curador 

especial à (fl.611). Houve impugnação à defesa (fls.616/618).

Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de 

dilação probatória (fls.620/621), oportunidade onde o autor pugnara pela 

instrução processual (fls.623/624V) e, em contrapartida, a parte ré 

requerera o julgamento antecipado da lide (fl.625), vindo-me os autos 

conclusos.

D E C I D O:

Não há preliminar de mérito a ser analisada no presente feito.

Para audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 30 de 

junho de 2020, às 14:00 horas.

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

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

Processual, sob pena de perda dessa prova.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 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.: 780291 Nr: 6317-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MENOTTI, IMPLAN 

IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha exaurido 

os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR a 

pretensão levada a efeito à (fl.100), e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria.Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 

escrivania, após conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Roo-MT, 05 de março de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794271 Nr: 12036-63.2015.811.0003

 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: EMILIO DA SILVA GOMES, LEILA MARIA ALVES 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DA COSTA, ESPÓLIO DE 

ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA, ESPÓLIO DE JULIETA PADUA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELY ALVES FRANCO - 

OAB:OAB/MT 19891, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:OAB/GO 

29.189A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES 
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- OAB:OAB/MT6534

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12036-63.2015

Ação: Usucapião

 Autores: Emílio da Silva Gomes e Leila Maria Alves Oliveira.

Réus: Espólio de Alexandre Pereira da Costa e Outro.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.123/124), hei por bem em 

determinar a citação dos confinantes Emerson Pereira, Carmindo Pereira 

da Costa e Elenice Porto da Silva 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.

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

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

Intimem-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 05 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 742731 Nr: 3716-58.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

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

NUNES DA SILVA, GRAZIELLE RODRIGUES ITACARAMBY

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

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:MT/13.733

 Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma que a 

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

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

quebra de sigilo fiscal das executadas constantes à (fl.161).Ademais, 

indefiro os demais pedidos (fl.161), eis que tal diligência compete à parte e 

não ao pode judiciário. Por fim, intime-se a parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que 

de direito.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 05 de março de 2020.Dr. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748696 Nr: 7089-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RAPHAEL DE PAULA MACHADO

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7089-97.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Agência de Fomento do Extado de Mato Grosso S.A.

Executado: Paulo Raphael de Paula Machado.

Vistos, etc...

Analisando os termos da certidão de (fl.93), conclui-se que a parte 

exequente não cumpriu a determinação de (fl.81), devendo, no prazo 

improrrogável de (10) dez dias, regularizar a publicação do edital em jornal 

local, sob as penas da lei.

 Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte exequente, na pessoa 

de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

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

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de março de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769694 Nr: 2036-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C R GOMES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2036-04.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executada: J C R Gomes e Cia Ltda.

 Vistos, etc...

Analisando os termos da certidão de (fl.86), conclui-se que a parte 

exequente não cumpriu a determinação de (fl.79), devendo, no prazo 

improrrogável de (10) dez dias, regularizar a publicação do edital em jornal 

local, sob as penas da lei.

 Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte exequente, na pessoa 

de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

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

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de março de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806231 Nr: 16761-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRASSOL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOELLNER

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

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha exaurido 

os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

PARCIALMENTE a pretensão levada a efeito à (fl.145 – item ‘C’), e, via de 

consequência, nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas 

declarações apresentadas pelo executado, via sistema “Infojud”, 

arquivando-as em pasta própria junto à secretaria.Lado outro, no que 

tange ao pleito constante no item ‘B’ de (fl.109), postergo sua análise e, via 

de consequência, determino que a parte exequente traga aos autos 

matrícula atualizada no imóvel de (fl.113), no prazo de (10) dez dias. Por 

fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na escrivania, após 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Roo-MT, 05 de março de 2020.Dr. Luiz 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819797 Nr: 2845-57.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->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: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO DOS REIS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:MT 9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2845-57.2016

Ação: Monitória

Autor: Fancar Distribuidora de Veículos Ltda.

Réu: Cairo dos Reis Magalhães.

Vistos, etc...

Analisando os termos da certidão de (fl.69), conclui-se que a parte autora 

não cumpriu a determinação de (fl.64), devendo, no prazo improrrogável 

de (10) dez dias, regularizar a publicação do edital em jornal local, sob as 

penas da lei.

 Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte autora, na pessoa de 

seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

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

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de março de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 886574 Nr: 460-68.2018.811.0003

 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: ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANE MICHELE GRODISKI 

GONÇALVES - OAB:88359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, rejeito os 

embargos ofertados (fls.133/136).Desta feita, hei por bem em manter a 

sentença vergastada em sua íntegra, por seus próprios fundamentos e, 

imponho ao embargante/embargado a multa de 1% (um por cento), sobre o 

valor dado à causa, o que deve ser atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, 

Min. João Otávio) nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil.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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 893999 Nr: 3144-63.2018.811.0003

 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: BELLUNO LOGISTICA E TRANPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - OAB:19989/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, rejeito os 

embargos ofertados (fls.134/137).Desta feita, hei por bem em manter a 

sentença vergastada em sua íntegra, por seus próprios fundamentos e, 

imponho ao embargante/autor a multa de 1% (um por cento), sobre o valor 

dado à causa, o que deve ser atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. 

João Otávio) nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil.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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 894468 Nr: 3302-21.2018.811.0003

 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: FRIBON TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:30196/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, rejeito os 

embargos ofertados (fls.217/220).Desta feita, hei por bem em manter a 

sentença vergastada em sua íntegra, por seus próprios fundamentos e, 

imponho ao embargante/autor a multa de 1% (um por cento), sobre o valor 

dado à causa, o que deve ser atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. 

João Otávio) nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil.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.: 348257 Nr: 3612-81.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESA GASPARINI DA TRINDADE

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3612-81.2005

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Executada: Teresa Gasparini da Trindade.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.231/237), hei por 

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

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

atualizada do contrato social da empresa descrita à (fl.232), a qual a 

executada possui quotas sociais.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402205 Nr: 15725-96.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE FRANCISCA MOURA DE ARAUJO 

MATOS, JEVERSON APARECIDO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha exaurido 

os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR a 

pretensão levada a efeito à (fl.116) e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria.Por fim, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR disponíveis na 
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escrivania, após conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Roo-MT, 05 de março de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719526 Nr: 572-13.2013.811.0003

 AÇÃO: 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): AGNALDO LIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°572-13.2013

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, 

após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738084 Nr: 751-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO BICALHO VIEIRA MARQUES, JADER 

AUGUSTO FERREIRA DIAS, JOAO PAULO PINHEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON MAXIMILIANO SERGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO BICALHO VIEIRA 

MARQUES - OAB:, JADER AUGUSTO FERREIRA DIAS - OAB:91.172/MG., 

JOAO PAULO PINHEIRO COSTA - OAB:111413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº751-10.2014

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 85128 Nr: 20505-94.1998.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI AUGUSTO TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº20505-94.1998

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.484 – item ‘B’) e o artigo 782, §3º do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 276124 Nr: 413-90.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME CAVALCANTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA, BROCUA & 

BROCUA LTDA ME MICRO GRAF INFORMATICA, GLEISON SILVA BROCUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº413-90.2001

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700398 Nr: 8369-11.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALFREDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITH DO NASCIMENTO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8369-11.2011

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 
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conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711869 Nr: 6901-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EROULTHS CORTIANO JUNIOR 

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

OAB:OAB/PR 37.358

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6901-75.2012

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724439 Nr: 5427-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JUNIOR ARAUJO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5427-35.2013

Vistos, etc...

Sobre o documento fornecido pelo convênio “BacenJud”, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de março de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748394 Nr: 6907-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6907-14.2014.811.0003 – Código: 748394

ESPÉCIE: 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 RÉ: ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR, brasileiro, inscrito no 

CPF sob ob o nº sob o n. o n. 016.363.147-67.

 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, 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, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

74.158,06 (setenta e quatro mil cento e cinquenta e oito reais e seis 

centavos). Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: O Requerido firmou 

perante o Requerente Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção n. 

11240014486, convencionando a utilização de limite de crédito. O 

requerido aderiu à linha de Crédito Parcelado, vinculado ao sobredito 

contrato, sendo lhe disponibilizada quantia demostram os extratos de sua 

movimentação financeira. Ocorre que o Requerido não honrou com as 

suas obrigações de saldar os valores que lhe foram creditados, 

contraindo perante a financeira, uma dívida detalhada conforme abaixo: 

Contrato 11240014486, data base 16/06/2014, valor devido R$ 12.579,79; 

e contrato 11240772220, Crédito Parcelo, data da liberação: 16/07/2013; 

Data Base: 29/05/2014, valor liberado R$ 61.578,27, Valor Total do Débito 

R$ 74.158,06 (setenta e quatro mil cento e cinquenta e oito reais e seis 

centavos). Insta salientar que os juros e a correção monetária utilizados 

na atualização do valor devido estão em conformidade com o pactuado, 

que foi devidamente assinado pelas partes e estando inadimplentes com o 

saldo do crédito parcelado, fica caracterizada a mora, demonstrando o 

cabimento da presente ação monitória

 DESPACHO/DECISÃO:” Vistos, etc... Considerando os termos do petitório 

de (fls.109/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, 18 

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

Cível.”

Rondonópolis - MT, 2 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.: 809118 Nr: 17700-75.2015.811.0003

 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: CREUZA CYLES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO TRASI, GINO TRAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:OAB/MT15038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO a presente ação ‘Adjudicação 

compulsória’ proposta por CREUZA CYLES PEREIRA, em desfavor de 

GINO TRAZI, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no inciso VI, 

do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando a autora no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devendo ser 

atualizado. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve  se r  ce r t i f i cado ,  a rqu i ve -se .Pub l i que -se . I n t imem-se . 

Cumpra-se.Roo-MT, 18 de fevereiro de 2.020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729204 Nr: 9918-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. KOFFE STUQUE - ME, EDSON LUCIO 

KOFFE STUQUE

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

andamento ao feito, requerendo o que de direito face ao decurso de prazo 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 892871 Nr: 2734-05.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSI E ASSMANN - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3734-05/2018

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Franciosi e Assmann Ltda.

Embargado: Sergio Natal de Almeida Claro.

Vistos, etc.

FRANCIOSI E ASSMANN LTDA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

Embargos de Terceiro’ em desfavor de SERGIO NATAL DE ALMEIDA 

CLARO, com qualificação nos autos.

Realizara-se audiência de conciliação de (fls.163/164), entretanto, não se 

obteve êxito. Devidamente citado, contestaram o pedido às (fls.88/162). 

Houve impugnação à defesa (fls.169/175).

Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de 

dilação probatória (fls.176/177), oportunidade onde as partes pugnaram 

pela instrução do feito (fls.179/180 e fls.181/183V), vindo-me os autos 

conclusos.

D E C I D O:

No concernente ao pleito de expedição de ofício para a SEFAZ constante 

de (fls.181/183V), a fim de que esta responda a questionário formulado 

pelo embargado, hei por bem indeferir.

Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 08 de julho 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739785 Nr: 1836-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSMARIM P DE ALMEIDA ME, ASAE UEDA DE 

ALMEIDA, ROSMARIM PEREIRA DE ALMEIDA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

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

OAB:5.179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 Intima-se as partes para manifestar-se, no prazo de (5) cinco dia, 

requerendo o que de direito face ao decurso de prazo nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294904 Nr: 9363-54.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GENI DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

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

 Intimação do Advogado da parte Exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373634 Nr: 2059-62.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OURINVEST S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAM APARECIDA DE JESUS 

DEL SANTO - OAB:MT/9885 / A, PAULO CESAR TORRES - 

OAB:SP/182.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379677 Nr: 8000-90.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ, RENATA CRISTINA 

KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, SENIOR GRUPO 

EMPRESARIAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

andamento ao feito, requerendo o que de direito face ao decurso de prazo 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403199 Nr: 16700-21.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO XAVIER DE LIMA FILHO, TEREZA DE 

LURDES GARCIA XAVIER

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 Intimação do Advogado da parte Exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeira o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407077 Nr: 2795-12.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTIN, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSITEL EDITORA DE LISTA LTDA, 

IZILDINHA DA SILVA DI SANTOS, DANIEL GONCALVES LOPES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

andamento ao feito, requerendo o que de direito face ao decurso de prazo 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410714 Nr: 6791-18.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO SALVADOR DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

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

OAB:11920/MT

 Intimação do Advogado da parte Exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420798 Nr: 3067-69.2009.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE CARMO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYTON VILELA GUIMARAES

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

OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

andamento ao feito, requerendo o que de direito face ao decurso de prazo 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425992 Nr: 8151-51.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA THAINA DE ALMEIDA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268/0

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

andamento ao feito, requerendo o que de direito face ao decurso de prazo 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427749 Nr: 9883-67.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ PUHL, FABIANE MARIA PUHL

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

andamento ao feito, requerendo o que de direito face ao decurso de prazo 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427910 Nr: 10117-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTHON AVELINO MARRONI ME, 

WELINGTHON AVELINO MARRONI

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

andamento ao feito, requerendo o que de direito face ao decurso de prazo 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431479 Nr: 138-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVIETA CONFECCOES LTDA, NELCIMAR 

DANIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12.485, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

andamento ao feito, requerendo o que de direito face ao decurso de prazo 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437053 Nr: 5721-92.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONELSO BETTIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do Advogado da parte Exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443302 Nr: 11970-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

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

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO SIQUEIRA 

CARDINAL - OAB:7830/MT, RENATO SAITO - OAB:13.392-O/MT

 Intimação do Advogado da parte Exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451787 Nr: 6966-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO CAMILLO, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA, VALÉRIA APARECIDA BATISTA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, DOCE SAL PEIXARIA 

LTDA ME

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANNA VILELA DE 
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MORAES - OAB:MT/7045-B, JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 

OAB:MT/4478

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

andamento ao feito, requerendo o que de direito face ao decurso de prazo 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702954 Nr: 10932-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO E LOUZADA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 12.701B, MARIA LEOPOLDINA CURVO 

DE C. CARDOSO - OAB:6852

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

andamento ao feito, requerendo o que de direito face ao decurso de prazo 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707821 Nr: 2636-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRAS MOHAMED CHARANEK

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

andamento ao feito, requerendo o que de direito face ao decurso de prazo 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714513 Nr: 9724-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEDSON PEREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR CAVAGLIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON CLAYTON 

PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intima-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714940 Nr: 10190-16.2012.811.0003

 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): IRANI DA COSTA SANTANA, J P COMERCIO 

DE ARMARINHOS E VARIEDADES LTDA

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444251 Nr: 12920-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALBINOTT TRANSPORTES LTDA, 

PEDRO OSVALDO BALBINOTT, ELISANGELA DA SILVA BANDINI, GLACIR 

CONCEICAO BALBINOTT, JULIANO BALBINOTT

 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: EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 Intima-se a advogada dos executados EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, quanto a 

petitória de fls.173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447485 Nr: 2665-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÂNIA SILVEIRA RIBEIRO, GILVÂNIA SILVEIRA 

RIBEIRO, GENILDA SILVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONEAR ENGENHARIA LTDA, TECNOTEST 

TECNOLOGIA DE ESTACAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para, no prazo estabelecido legalmente, 

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

existência de testemunhas a serem ouvidas.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447485 Nr: 2665-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÂNIA SILVEIRA RIBEIRO, GILVÂNIA SILVEIRA 

RIBEIRO, GENILDA SILVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONEAR ENGENHARIA LTDA, TECNOTEST 

TECNOLOGIA DE ESTACAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2665-17.2011.811.0003

 ESPÉCIE: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SILVÂNIA SILVEIRA RIBEIRO e GILVÂNIA SILVEIRA 

RIBEIRO e GENILDA SILVEIRA RIBEIRO

PARTE RÉQUERIDA: SONEAR ENGENHARIA LTDA e TECNOTEST 

TECNOLOGIA DE ESTACAS LTDA

INTIMANDO:

 Requerido(a): Sonear Engenharia Ltda, CNPJ: 21044391000116, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Estados Unidos, Nº 132, Casa B, Bairro: Sion, 

Cidade: Belo Horizonte-MG

Requerido(a): Tecnotest Tecnologia de Estacas Ltda, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Manoel João Batista, N.131, Bairro: Corrego Frio, Cidade: 

Santa Luzia-MG

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS, nos termos do processo 

acima indicado, para comparecer à audiência Instrutória que se realizará 

no dia 30/06/2020, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito na Rua Rio Branco 

Nº 2299, Bairro: Guanabara, Cidade: Rondonópolis-MT.

ADVERTÊNCIAS: 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. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, a parte 
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deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

as provas oportunamente requeridas. 4. 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. 453 e §§ do CPC).

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais.

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, Marlene Staut 

Romera, digitei.

Rondonópolis - MT, 6 de março de 2020.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282847 Nr: 6354-21.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO, COMPANHIA DE 

TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIFER AMORIM PEREIRA, ANA CAROLINA 

MARQUES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055/MT

 Intimação do advogado, LARISSA SERAFIM RANDAZZO, para no prazo 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284185 Nr: 7614-36.2001.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIFER AMORIM PEREIRA, ANA CAROLINA 

MARQUES AMORIM

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

OAB:3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 Intimação do advogado, VANESSA SERAFIM RANDAZZO, para no prazo 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716831 Nr: 12237-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELVA KLEY SCHUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CORREIA, VANUSA DORNELLES 

SILVA, ELDER MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT 5794, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 19.363, RENATO SAITO - OAB:13.392-O/MT

 Intimação dos advogados da exequente para que, no prazo de 5 

(cinco)dias, manifestem sobre a petição e documentos de fls. 228/253.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726121 Nr: 7066-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA DA SILVA ALVES, CRISTIANA ALVES DA 

SILVA, DAIANE ALVES DA SILVA, FABIO ALVES DA SILVA, NUBIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

JUNIOR, IMPACTUM EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611, POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT

 Intimação do advogado, POLLYANA DE PAULA E SILVA FELDMANN, para 

no prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775607 Nr: 4483-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, CELSO 

ANTONIO DE SOUZA, DELZA FRANCISCA BARROS DE SOUZA, JOÃO 

BARBOSA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Intimação do Advogado EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB/MT 11134 

para, no prazo legal regularizar sua representação processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896377 Nr: 4079-06.2018.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROGERIO BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CESAR SMANIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848

 Intimação do advogado, ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904022 Nr: 6557-84.2018.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROGERIO BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 Intimação do advogado, ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905550 Nr: 6989-06.2018.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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

 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881371 Nr: 10740-35.2017.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRELLE APARECIDA PINHEIRO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Intimação do advogado, RAFAEL RODRIGUES RAMOS, para no prazo de 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928606 Nr: 4312-66.2019.811.0003

 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: PEDRO PAULO FRANCISCO DE SOUZA, EDMILSA 

SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RANDAZZO NETO, CLEIFER 

AMORIM PEREIRA, ANA CAROLINA MARQUES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A

 Intimação do advogado, LARISSA SERAFIM RANDAZZO, para no prazo 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824395 Nr: 4382-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELLE APARECIDA PINHEIRO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 Intimação do advogado, RAFAEL RODRIGUES RAMOS, para no prazo de 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818987 Nr: 2561-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MANDALA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARA ALZIRA FERRAZ 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SÉRGIO DE OLIVEIRA

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

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 Intimação do advogado, PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA, para 

no prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804996 Nr: 16302-93.2015.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: camila b n guedes pimentel - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA Z DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT7130

 Intimação do advogado, ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730208 Nr: 10800-47.2013.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOFES DE SOUZA FREITAS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se à parte exequente, para manifestação em (10) dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822909 Nr: 3944-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON OLIVEIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Exequente para, no prazo legal, trazer 

aos autos guia de recolhimento das custas processuais de fl. 93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815992 Nr: 1550-82.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA ROSA DE OLIVEIRA

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

DE ENERGIA S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 22 de 420



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Diante do não atendimento ao requerimento de fl. 175, procedo nova 

intimação da advogada da requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sobre os cálculos de fls. 183/185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818807 Nr: 2499-09.2016.811.0003

 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: ALBERTINA LIMA DE ALMEIDA

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

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

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

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

referente a petitória e documentos de fls.171/172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890430 Nr: 1884-48.2018.811.0003

 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: H.MUNIZ FEITOSA & CARVALHO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE LUXE COMERCIO DE VESTUARIO

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

OAB:OAB/MT8872

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

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 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 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 14 de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892871 Nr: 2734-05.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSI E ASSMANN - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:OAB/MT7250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO NUNES - OAB:MT/5999 - B

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349775 Nr: 4961-22.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

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

BARBARA LOPES FRANCA

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

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte executada para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o cálculo de atualização de fls. 1316/1321 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389440 Nr: 3057-93.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO SÉRGIO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

andamento ao feito, requerendo o que de direito face ao decurso de prazo 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411419 Nr: 7503-08.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, MARIA MADALENA 

CÂNDIDA DE OLIVEIRA, M M C DE OLIVEIRA ME, JOSE CARLOS NEVES, 

NIVANDA GIRALDES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O

 Intima-se o advogado dos executados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls.164/169, 

interposto pela parte exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418186 Nr: 627-03.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT17210A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ao magistrado julgar a lide sem instrução probatória, quando já existentes 

elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 

130 e 131 do Código de Processo Civil. (...)”.(Ap 35792/2014, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2014, 
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Publicado no DJE 31/07/2014). DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL solicitada pela autora e pelos requeridos. Nos termos do 

inciso V, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

29 de Abril de 2020, às 14:00 horas. As partes deverão depositar o rol de 

testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, § 4º, CPC). Cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Quando do 

depósito do rol, havendo necessidade da intimação ser feita pela via 

judicial deverá no mesmo ato comprovar os requisitos do § 4º do artigo 

455 do CPC e depositar a diligência do senhor oficial, isto no prazo de 05 

(cinco) dias da oferta do rol, sem que haja 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, 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 CP ser retirada na escrivania do 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, e, ainda, ser 

comprovada a sua distribuição no mesmo prazo, sendo certo que não 

haverá nova intimação para tal desiderato.Declaro o feito saneado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712719 Nr: 7799-88.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIJUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRACEL BRASIL CORRETORA E 

AGRNEGÓCIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João alberto Graça - 

OAB:38.879, Marcus Vinicius Cabulon - OAB:38.226/PR, Rafaela 

Fávero - OAB:94.102/PR, Ricardo Rosetti Piva - OAB:38.879/PR, 

Thiago Henrique Fuzinelli - OAB:41.795/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

manifestar-se referente a correspondência devolvida fls.145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715589 Nr: 10882-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYRA HANNE BEFFART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLEN MARCIA NUNIS DE 

CASTRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Certifico que o Sistema de Malote digital encontra-se apresentando 

inconsistência para o envio da Carta Precatória expedida nos autos ao 

Juízo de Goiânia/GO. Por esta razão, intima-se o Advogado da Parte 

Autora para o preparo e distribuição da deprecata, dado à impossibilidade 

de envio pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789591 Nr: 10060-21.2015.811.0003

 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: LOURDES OLIVESKI DOS SANTOS, RODRIGO OLIVESKI 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIS FERREIRA DA SILVA, ANDRÉ LUIZ REIS 

MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001348-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MOREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 MANDADO DE 

CITAÇÃO Oficial de Justiça: SETOR 03 Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI 

PROCESSO n. 1001348-20.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 44.101,71 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: AYMORE Endereço: RUA AMADOR BUENO, 474, Bloco C, 1 

Andar, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-005 POLO 

PASSIVO: Nome: LUCAS MOREIRA RODRIGUES Endereço: RUA 

MARACAJU, 790, JARDIM KÊNIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78714-164 

FINALIDADE: EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM, abaixo descrito, 

depositando-o com o depositário abaixo indicado, e, na sequência, a 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, de conformidade com o despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, para, querendo, nos prazos 

indicados, comprovar o PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A 

AÇÃO. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS) A SER(EM) APREENDIDO(S): 

VEÍCULO MARCA HYUNDAI, MODELO HB20 COMF 1.0 D250, CHASSI 

9BHBG51CAJP790291, PLACA QBR3877, RENAVAM 1127220184, COR 

PRETO ONIX, ANO 17/18, BICOMBUSTIVEL DEPOSITÁRIO DESIGNADO: 

AUTOR VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 44.101,71 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar com citação, efetuar 

o pagamento da integralidade do débito pendente (parcelas vencidas e 

vincendas), de acordo com os valores apresentados na inicial e indicados 

acima, hipótese em que o bem lhe será restituído. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade 

plena e exclusiva do bem no patrimônio da requerente. 3. PRAZO: O prazo 

para CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar com citação. 4. A requerida poderá contestar a ação, ainda que 

tenha efetuado o pagamento, caso entender direito. 5. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como 

verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. A contestação deverá 

ser assinada por advogado ou por defensor público. 7. 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). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. RONDONÓPOLIS, 6 de 

setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002279-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE GARCETT BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO OAB - MT26240/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1002279-52.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Eveline Garcet 

Barros Guimarães. Ré: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade 

Empresarial Limitada. Vistos, etc. EVELINE GARCET BARROS 

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

presente “Ação Obrigação de Fazer” em desfavor de SÃO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, pessoa 

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

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que é portadora de 

“Neoplastia Maligna Sintomatica” – câncer de colón - (CID n° 10 C18); que, 

seu médico prescrevera como tratamento “terapia antineoplásica oral”, 

com o uso do medicamento Stivargia 40mg (quarenta miligramas), 

conforme documentos de (ID 29227907). Ademais, informa que solicitara o 

tratamento à empresa ré, no entanto, a mesma negara o seu fornecimento 

após análise técnica, sob a alegação de que o procedimento não atende a 

diretriz de utilização do rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, 

conforme documento de (ID 29227904). Por derradeiro, requer em sede de 

tutela de urgência que a empresa ré autorize e forneça a autora todo 

medicamento necessário ao seu tratamento, bem como, exames e 

cirurgias, conforme solicitações médicas, sob pena de multa diária, 

conforme item ‘2’ de (ID 29227898, pág.21). D E C I D O: Considerando os 

documentos acostados aos autos, hei por bem em deferir os benefícios da 

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

estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar 

ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser 

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - 

PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO 

MÉDICO/ FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO - ROL DA 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ROL NÃO TAXATIVO- COBERTURAS 

MÍNIMAS - TRATAMENTO E MEDICAÇÃO PRESCRITA - CÂNCER- 

URGENCIA - COBERTURA DO MEDICAMENTO - OBRIGATORIEDADE. O rol 

de procedimentos /medicamentos estabelecido pela Agência Nacional de 

Saúde (ANS) não é taxativo, haja vista que prevê apenas os 

procedimentos e medicamentos mínimos a serem cobertos pelas 

operadoras de plano de saúde. É devida a cobertura do procedimento e 

medicamentos indicados pelo médico como sendo o adequado e 

necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, notadamente em 

casos graves e de urgência, como o presente.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.19.168600-5/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto 

, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/0020, publicação da súmula em 

09/03/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – plano de saúde - tutela de 

urgência de natureza antecipada deferida para determinar que a 

agravante providencie à autora o medicamento Stivarga 160 mg utilizado 

no tratamento de câncer – negativa de cobertura ilegal – presentes os 

requisitos do art. 300 CPC – aplicação da Súmulas 95 e 102 do TJSP 

decisão mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 

21719914920198260000 SP 2171991-49.2019.8.26.0000, Relator: Moreira 

Viegas, Data de Julgamento: 18/09/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/09/2019) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 

TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTOS. RECUSA INDEVIDA. ROL DA 

ANS. NÃO TAXATIVO. 1. O rol de procedimentos da ANS não é exaustivo, 

razão pela qual não se mostra justificada a recusa ao custeio dos 

medicamentos, conforme prescrição médica idônea, para a melhor 

terapêutica do paciente. 2. Cabe ao médico responsável por acompanhar 

o estado clínico do paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado 

ao quadro clínico apresentado. 3. Recurso desprovido.” (TJ-DF 

07102632020198070000 DF 0710263-20.2019.8.07.0000, Relator: 

MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 28/08/2019, 8ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 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, mesmo porque há nos autos a prescrição 

médica, recomendando o tratamento ora solicitado no (ID 29227907) 

(art.300, CPC). Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de 

tutela provisória para determinar que a empresa ré, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), forneça a medicação prescrita pelo médico da 

parte autora, nas quantidades prescritas e adequadas às necessidades 

da paciente, observando-se para tanto as orientações médicas constante 

dos documentos de (ID 29227907), sob pena de aplicação de astreintes 

no importe diário de R$800,00 (oitocentos reais), limitando-se até a 

importância de R$80.000,00 (oitenta mil reais), até ulteriores deliberações 

deste juízo (art.297, CPC). Lado outro, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘3’ de (ID 29227898, pág.22), 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 artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 18 de maio de 2020, às 

09h30min. 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 de imediato. Roo-MT., 10 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007405-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERREIRA DE MORAIS CARVALHO (AUTOR(A))

SILVIA ELENA DA SILVA (AUTOR(A))

JACIRA VILELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

INACIA BELINHA DE SALLES (AUTOR(A))

ANTONIO CAVALCANTI DE ARAUJO (AUTOR(A))
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MARIA VILANI DE LIMA LOPES (AUTOR(A))

NILSON VIEIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

DELZA DE SOUZA DANTAS (AUTOR(A))

ANDREIA NUNES CAVALHEIRO (AUTOR(A))

LAURA DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

RUBENS FRANCISCO DE SALLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007405-54.2018 Ação: Ordinária Autora: Fátima Ferreira de Morais 

Carvalho e Outros. Réus: Bradesco Seguros S/A e Outro. Vistos etc. 

FÁTIMA FERREIRA DE MORAIS CARVALHO e OUTROS, com qualificação 

nos autos, ingressaram neste juízo com a presente ação em desfavor de 

BRADESCO SEGUROS S/A E OUTRO, com qualificação nos autos. Num 

primeiro momento, foi determinada a emenda a inicial (ID 15269415), não 

cumprindo o determinado, consoante informa a certidão de (ID 17368991), 

sobrevindo a sentença extintiva (ID 17384968). Da sentença, o autor 

interpôs recurso de apelação (ID 25522128), vindo-me os autos concluso. 

D E C I D O: Dispõe o artigo 331 do Código de Processo Civil que 

“Indeferida a petição Inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no 

prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se”. Analisando a questão posta à liça, 

não vejo nenhum elemento plausível no sentido de que a decisão deva ser 

modificada, razão pela qual, mantenho-a. Com fulcro no §1° do art. 331 do 

Código de Processo Civil, determino a citação do réu para responder o 

recurso, querendo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002031-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RUBIA RIBEIRO CARDOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002031-86.2020 Ação: Revisional de Contrato Autora: Ana Rubia 

Ribeiro Cardozo. Ré: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Crédito de 

Trabalho Médico Ltda. Vistos, etc. ANA RUBIA RIBEIRO CARDOZO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

Juízo com “Ação Revisional de Contrato”, em desfavor de UNIMED 

RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE TRABALHO MÉDICO 

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

provisória de urgência, vindo os autos conclusos. Aduz a parte autora ser 

conveniada ao plano de saúde da empresa ré, na modalidade “plus 

empresarial”, vinculado ao contrato celebrado pelo Sindicato dos 

Produtores Rurais de Rondonópolis/MT; que, houvera reajuste anual de 

59,40% na mensalidade, a incidir a partir de dezembro/2019, sendo 

atualmente cobrado o importe de R$2.644,65 (dois mil e seiscentos e 

quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos); que, realizara o 

depósito judicial do valor da mensalidade que entende devido, qual seja, o 

importe de R$1.590,62 (um mil e quinhentos e noventa reais e sessenta e 

dois centavos), conforme (ID 29101388). Por fim, requer em sede de tutela 

provisória de urgência a manutenção do contrato firmado entre as partes, 

relativo ao plano de saúde, bem como, que a ré se abstenha de reputar a 

autora como inadimplente, ante ao depósito judicial do valor da 

mensalidade que entende devido, sob pena de multa diária no importe de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos itens ‘1’, ‘2’ e ‘3’ de (ID 

29063633, pág.25). D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda a inicial 

de (ID 29233991). 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 da parte autora, 

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. 

PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSÊNCIA. I 

- Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das 

mensalidades somente se aplicam aos planos individuais (art. 35-E, § 2º, 

da Lei n. 9.656/98). II - O índice de reajuste nos planos coletivos é definido 

conforme previsto nas normas contratuais livremente estabelecidas pela 

operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano. Assim 

sendo, em princípio, não se pode ter por ilegal o reajuste dos valores 

pactuados, quando necessários à manutenção do equilíbrio contratual. III - 

Inexistindo nos autos elementos mínimos que demonstrem eventual 

abusividade nos índices praticados e reclamando o caso dilação 

probatória, não tem cabimento a concessão da tutela de urgência 

pretendida. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo 

interno.” (TJ-DF 07113848320198070000 DF 0711384-83.2019.8.07.0000, 

Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 12/09/2019, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/09/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO 

DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. LIVRE 

NEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. I. De acordo com a redação do art. 300, 

caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se 

necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No 

caso concreto, em sede de cognição sumária, verifica-se que não estão 

presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela 

provisória postulada. Isto porque, em se tratando de plano de saúde 

coletivo, não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de 

Saúde ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual 

aplicado, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. 

Inteligência do art. 8º, da Resolução Normativa nº 128/2006, da Diretoria 

Colegiada da ANS, e o § 2º do art. 35-E, da Lei nº 9.656/98. III. Ademais, 

em caso de eventual procedência da presente demanda, os valores 

cobrados por conta de reajuste abusivo serão devidamente restituídos 

aos agravantes. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70079629978 RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 27/03/2019, 

Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/04/2019) 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). Ademais, a parte 

autora propõe o pagamento parcial das parcelas contratadas e, é sabido 

que a mera alegação de que o reajuste é exorbitante não possui o condão 

de legitimar a concessão da tutela de urgência pretendida nos autos. 

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, indefiro o pleito de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 26 de 420



inversão do ônus da prova requerido no segundo parágrafo do ‘item j’ de 

(ID 29063633, pág.26), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a 

instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, bem como, 

deverá a distribuição do ônus processual ocorrer quando do saneamento 

do feito (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE 

DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - 

DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não 

ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a 

distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 18 de maio de 2020, às 09h00min. 

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

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001049-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DIAS SELICANI (REQUERIDO)

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001049-72.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

S/A. Réus: NG Novo Guaruja II Comércio de Combustível Ltda e Outro. 

Vistos, etc... Intime-se a parte ré, via seu bastante procurador, para que 

no prazo de (05) cinco dias, traga aos autos anexo/documento juntado no 

feito da Recuperação Judicial sob o n°1005925-07.2019.8.11.0003 que 

descreve os bens essenciais à atividade da empresa, para averiguar se a 

decisão concedida pelo juízo universal abrange os veículos discutidos 

neste feito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001476-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES LOPES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

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

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

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

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

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

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

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora do 

devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

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

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

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 09 de 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002859-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDA DE SENA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIR ANTONIO CILIS ALVES (REQUERIDO)

EVALDO CILIS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002859-19.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Várzea 

Grande - MT Autora: Carminda de Sena Campos. Réus: Evaldo Cilis Alves 

e Outro. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (ID. 26495417), 

não verifico nenhum elemento plausível para seu acolhimento, eis que tal 

pedido deve ser formulado diretamente ao Juízo deprecante, assim, 

indefiro. Considerando os termos das certidões do Senhor Oficial de 

Justiça de (ID. 21111175 e 21111372), determino a devolução da presente 

Carta de Ordem, mediante as cautelas de estilo (art.268, CPC). Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002237-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA THAIS ALFLEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002237-03.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. Ré: Jessica Thais Alflen. Vistos, etc. 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, pessoa 

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

Busca e Apreensão” em desfavor de JESSICA THAIS ALFLEN, com 

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

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de (fls.49/60 

– correspondência ID 29308432 a ID 30017088). Considerando-se a 

documentação juntada que comprova a mora da devedora, defiro, 

liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a autora. Nos termos do § 1º do artigo 3º do 
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Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 10.931 de 02 de 

agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária”. No prazo acima mencionado, o devedor fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus (§2º, com redação dada pela Lei n. º 

10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp nº 1446961 STJ). Neste 

caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. De outro 

norte, fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do 

Juízo até esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

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

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

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

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

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

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

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

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 09 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003082-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL (AUTOR(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003082-69.2019 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autora: Vera Lúcia Duarte Marques Cabral. Ré: Morro da Mesa 

Concessionária S/A. Vistos, etc. VERA LÚCIA DUARTE MARQUES 

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

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

desfavor de MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os 

autos conclusos. Aduz a parte autora ser possuidora de um sítio situado 

na rodovia MT 130 – KM 20; que, em 30.04.2015, realizara o pedido de 

isenção de pagamento de pedágio cobrado pela ré, no entanto, não 

obtivera resposta; que procurara solucionar a questão 

administrativamente junto ao PROCON, bem como, realizara reclamação 

junto ao Ministério Público. Por fim, requer em sede de tutela provisória de 

urgência que a ré isente à autora da cobrança do pagamento do pedágio, 

sob pena de multa diária, nos termos de item ‘b’ de (ID 19141829, pág.11). 

D E C I D O: 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 

INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - 

AUSÊNCIA. - Nos termos do artigo 300, do CPC/2015, para a concessão 

da tutela provisória de urgência devem estar presentes elementos que 

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

resultado útil do processo.” (TJ-MG - AI: 10000190709360001 MG, Relator: 

Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data de Publicação: 

29/01/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - 

AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da 

tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma 

inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, impõe-se 

o indeferimento da tutela de urgência.” (TJ-MG - AI: 10000190447128001 

MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de 

Publicação: 04/09/2019) 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. Ademais, 

considerando que a questão se arrasta há quatro anos, conforme narrado 

na exordial, deixando transcorrer prazo razoável para a propositura da 

ação, vislumbro a sua inércia em procurar o provimento jurisdicional, o que 

por si só afasta a existência da urgência (art.300, CPC). Portanto, hei por 

bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores 

deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘b’ de (Id. 19141829, pág.11), 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 artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 18 de maio de 2020, às 

10h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

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

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

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003350-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE ANDRADE FAGUNDES (AUTOR(A))

ELIENE ANDRADE FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003350-94.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Jaine 

Andrade Fagundes Réu: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

Vistos, etc... JAINE ANDRADE FAGUNDES, com qualificação nos autos, 

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

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, apresentou 

contestação, arguindo preliminar. Sobre a contestação, houve 

manifestação da parte autora, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: 

Quanto à impugnação à assistência judiciária formulada pela empresa ré, 

não vejo como possa prevalecer a pretensão, pois, os argumentos não 

têm o condão de derruir à necessidade buscada pela autora. Ademais, 

somente pode ser deferida a impugnação se com ela vier sólidos 

elementos dando informações de que o beneficiário tenha condições para 

arcar com as despesas judiciais, o que não é o caso dos autos, onde a 

empresa ré alegou e nada comprovou. O pedido de inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, não pode, à 

evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a indenização referente ao 

seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de qualquer seguradora 

conveniada, conforme entende, também, a jurisprudência: "APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT 

- OBRIGADAS AO PAGAMENTO - SEGURADORAS CONSORCIADAS. O 

seguro DPVAT pode ser exigido de qualquer das seguradoras 

conveniadas independentemente da identificação dos veículos envolvidos 

na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios, contudo, não há relação 

jurídica que legitime seja acionada a empresa prestadora de serviços 

técnicos para seguradores e segurados" (TJMG - 14 Câm. Cív. - rel. Des. 

Heloísa Combat - AC n.0486.542-9 - j. em 23-06-05). "Sendo a seguradora 

credenciada para operar o seguro DPVAT, legítima é a cobrança da 

respectiva indenização para cobertura dos danos pessoais decorrentes 

do acidente" (TJMA - Proc. 9.461/2004 - (51.686/2004) - Paulo Ramos - 1ª 

C.Cív. - Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf - J. 18.10.2004). No que 

tange a preliminar de carência de ação, - falta de interesse de agir não 

pode prevalecer, pois, como é cediço, após o advento da Constituição da 

República de 1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da 

Carta Magna. O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade 

da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). Assim, há que se 

convir que o interesse processual reside na necessidade e utilidade da 

parte autora, em recorrer ao judiciário para ver resguardado suposto 

direito seu. Por tais argumentos, rejeito-as. Por fim, no caso dos autos, 

perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova requerido, nos 

termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que 

determinou a realização perícia médica a cargo da requerida (agravante). 

Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus 

da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, custear as 

despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6º, VIII, do 

CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do 

disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade de realização 

da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário da Justiça 

Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em que 

aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa da autora, nomeio o Dr. José 

Walter Braga, médico neurologista, com clinica médica nesta cidade, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de 

quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, devendo efetuar o depósito 

em 10 (dez) dias, junto à Conta Única. Autorizo a senhora Gestora a 

designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes. 

Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias e, uma vez aportando 

aos autos, vista às partes, após conclusos. Dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, uma vez que há interesse de menor; Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 10 de março 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010292-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROSA DE SOUZA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010292-74.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Manoel 

Rosa de Souza Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... MANOEL ROSA 

DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste Juízo com a presente ação em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa 

jurídica de direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação, 

arguindo preliminar. Sobre a contestação, houve manifestação da parte 

autora, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: O pedido de impugnação 

ao valor da causa formulado pela empresa ré não tem pertinência e deve, 

à evidência, ser repelido de plano, uma vez que em casos desse naipe o 

valor pleiteado a título de indenização DPVAT é meramente estimativo. No 

caso dos autos, perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova 

requerido, nos termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: 

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA 

MÉDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão 

que determinou a realização perícia médica a cargo da requerida 

(agravante). Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a 

inversão do ônus da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, 

custear as despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 

6º, VIII, do CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela 

incidência do disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade 

de realização da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário 

da Justiça Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em 

que aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa da autora, nomeio o Dr. José 

Walter Braga, médico neurologista, com clinica médica nesta cidade, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de 

quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, devendo efetuar o depósito 

em 10 (dez) dias, junto à Conta Única. Autorizo a senhora Gestora a 

designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes. 

Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias e, uma vez aportando 

aos autos, vista às partes, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 10 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005392-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANTOS VELOSO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005392-48.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Antonio 

Santos Veloso Filho Réu: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

Vistos, etc... ANTONIO SANTOS VELOSO FILHO, com qualificação nos 

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

ação em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, 

apresentou contestação, arguindo preliminar. Sobre a contestação, houve 

manifestação da parte autora, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: O 

pedido de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A, não pode, à evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de 

qualquer seguradora conveniada, conforme entende, também, a 

jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT - OBRIGADAS AO PAGAMENTO 

- SEGURADORAS CONSORCIADAS. O seguro DPVAT pode ser exigido de 

qualquer das seguradoras conveniadas independentemente da 

identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento 

dos prêmios, contudo, não há relação jurídica que legitime seja acionada a 

empresa prestadora de serviços técnicos para seguradores e segurados" 

(TJMG - 14 Câm. Cív. - rel. Des. Heloísa Combat - AC n.0486.542-9 - j. em 

23-06-05). "Sendo a seguradora credenciada para operar o seguro 

DPVAT, legítima é a cobrança da respectiva indenização para cobertura 

dos danos pessoais decorrentes do acidente" (TJMA - Proc. 9.461/2004 - 

(51.686/2004) - Paulo Ramos - 1ª C.Cív. - Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack 

Maluf - J. 18.10.2004). No que tange a preliminar de carência de ação, - 

falta de interesse de agir não pode prevalecer, pois, como é cediço, após 

o advento da Constituição da República de 1988, que adotou o princípio da 

inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, 

inciso XXXV, da Carta Magna. O interesse de agir consiste na utilidade e 

na necessidade da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão 

da parte autora. Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado 

segundo a necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, 

com fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. 

Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se 

o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 
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vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). Assim, há que se 

convir que o interesse processual reside na necessidade e utilidade da 

parte autora, em recorrer ao judiciário para ver resguardado suposto 

direito seu. Por tais argumentos, rejeito-as. Por fim, no caso dos autos, 

perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova requerido, nos 

termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que 

determinou a realização perícia médica a cargo da requerida (agravante). 

Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus 

da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, custear as 

despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6º, VIII, do 

CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do 

disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade de realização 

da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário da Justiça 

Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em que 

aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa da autora, nomeio o Dr. Marcos 

José Pieroni, médico ortopedista, com clinica médica nesta cidade, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de 

quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, devendo efetuar o depósito 

em 10 (dez) dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário 

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

laudo é de (20) vinte dias e, uma vez aportando aos autos, vista às 

partes, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 10 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005602-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA REGINA CARDENAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA DOS ANJOS VIEIRA OAB - MT25294/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005602-36.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Angela 

Regina Cardenas Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... ANGELA 

REGINA CARDENAS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa 

jurídica de direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação, 

arguindo preliminar. Sobre a contestação, houve manifestação da parte 

autora, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: No que tange a preliminar 

de carência de ação, - falta de interesse de agir não pode prevalecer, 

pois, como é cediço, após o advento da Constituição da República de 

1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder 

Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna. O 

interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da atividade 

jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. Com efeito, 

o interesse processual de agir será avaliado segundo a necessidade e 

interesse que têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis 

e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o interesse de agir, 

Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares). Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 44ª 

ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). Assim, há que se convir que 

o interesse processual reside na necessidade e utilidade da parte autora, 

em recorrer ao judiciário para ver resguardado suposto direito seu. Por 

tais argumentos, rejeito-a. Por fim, no caso dos autos, perfeitamente 

plausível a inversão do ônus da prova requerido, nos termos do artigo 

373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. Insurgência contra decisão que determinou a realização 

perícia médica a cargo da requerida (agravante). Tratando-se de relação 

de consumo, em que é cabível a inversão do ônus da prova, não deve o 

agravado, parte hipossuficiente, custear as despesas com produção de 

prova pericial. Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. Inversão do ônus da 

prova possível também pela incidência do disposto no § 1º do art. 373 do 

CPC. Não há obrigatoriedade de realização da perícia pelo IMESC quando o 

requerente for beneficiário da Justiça Gratuita. Precedentes desta C. 

Câmara julgadora. Hipótese em que aplicação da regra geral disposta no 

artigo 95 do CPC cede lugar à incidência de norma especial (CDC) e de 

regramento específico às peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, 

CPC). Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.” 

(TJ-SP - AI: 22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, 

Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 
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é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa da autora, nomeio o Dr. Marcos 

José Pieroni, médico ortopedista, com clinica médica nesta cidade, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de 

quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, devendo efetuar o depósito 

em 10 (dez) dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário 

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

laudo é de (20) vinte dias e, uma vez aportando aos autos, vista às 

partes, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 10 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003110-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003110-37.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Ismael 

Pires de Oliveira Réu: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Vistos, 

etc... ISMAEL PIRES DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação, 

arguindo preliminar. Sobre a contestação, houve manifestação da parte 

autora, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: O pedido de inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, não pode, à 

evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a indenização referente ao 

seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de qualquer seguradora 

conveniada, conforme entende, também, a jurisprudência: "APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT 

- OBRIGADAS AO PAGAMENTO - SEGURADORAS CONSORCIADAS. O 

seguro DPVAT pode ser exigido de qualquer das seguradoras 

conveniadas independentemente da identificação dos veículos envolvidos 

na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios, contudo, não há relação 

jurídica que legitime seja acionada a empresa prestadora de serviços 

técnicos para seguradores e segurados" (TJMG - 14 Câm. Cív. - rel. Des. 

Heloísa Combat - AC n.0486.542-9 - j. em 23-06-05). "Sendo a seguradora 

credenciada para operar o seguro DPVAT, legítima é a cobrança da 

respectiva indenização para cobertura dos danos pessoais decorrentes 

do acidente" (TJMA - Proc. 9.461/2004 - (51.686/2004) - Paulo Ramos - 1ª 

C.Cív. - Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf - J. 18.10.2004). Por tais 

argumentos, rejeito-a. Por fim, no caso dos autos, perfeitamente plausível 

a inversão do ônus da prova requerido, nos termos do artigo 373, §1º, 

CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE 

COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

Insurgência contra decisão que determinou a realização perícia médica a 

cargo da requerida (agravante). Tratando-se de relação de consumo, em 

que é cabível a inversão do ônus da prova, não deve o agravado, parte 

hipossuficiente, custear as despesas com produção de prova pericial. 

Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. Inversão do ônus da prova possível 

também pela incidência do disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há 

obrigatoriedade de realização da perícia pelo IMESC quando o requerente 

for beneficiário da Justiça Gratuita. Precedentes desta C. Câmara 

julgadora. Hipótese em que aplicação da regra geral disposta no artigo 95 

do CPC cede lugar à incidência de norma especial (CDC) e de regramento 

específico às peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). 

Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - 

AI: 22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 
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Para proceder a perícia médica na pessoa da autora, nomeio o Dr. Marcos 

José Pieroni, médico ortopedista, com clinica médica nesta cidade, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de 

quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, devendo efetuar o depósito 

em 10 (dez) dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário 

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

laudo é de (20) vinte dias e, uma vez aportando aos autos, vista às 

partes, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 10 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000362-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000362-16/2018 Ação: Declaratória de Inexigibilidade de Débito Autor: 

Luiz Carlos da Silva. Ré: Cielo S/A. Vistos, etc. Considerando o teor da 

certidão de (fl.248 – correspondência ID 30108392), bem como, 

ponderando que a decisão de (fls.240/241 – correspondência ID 

27997280) é correspondente a processo diverso, hei por bem revogá-la 

integralmente. Ademais, determino que a Senhora Gestora que certifique 

nos autos se os patronos das partes foram devidamente intimados da 

presente decisão. Remetam-se os autos à Escrivania para as 

providências que o caso requer. Devidamente certificado, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de março de 2.020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015351-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VASCONCELOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MORAES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015351-43.2019 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Luzia 

Vasconcelos da Silva. Réu: Leandro Moraes Ferreira. Vistos, etc. LUZIA 

VASCONCELOS DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de Obrigação de Fazer”, 

em desfavor de LEANDRO MORAES FERREIRA, com qualificação nos 

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

conclusos. Aduz a parte autora que, em 06/12/2013, realizara a venda do 

imóvel descrito e caracterizado nos autos ao réu, no valor de 

R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); que outorgara poderes 

ao réu, através de procuração pública, conforme documento de (ID 

26578984), para que este realizasse a transferência do imóvel; que, até a 

presente data, o imóvel não fora transferido para o nome do réu, recaindo 

sobre a autora o ônus dos débitos referentes ao bem retromencionado. 

Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência que o réu a) 

efetue a transferência do imóvel descrito e caracterizado nos autos para 

o seu nome, sob pena de aplicação de multa diária no importe de 

R$1.000,00 (um mil reais); e, b) efetue o pagamento dos débitos 

pendentes referentes ao imóvel, sob pena de aplicação de multa diária no 

importe de R$500,00 (quinhentos reais), em conformidade com os itens ‘1’, 

‘2’, ‘3’ e ‘4’ de (ID 26582595, pág.24). D E C I D O: Considerando o 

documento de (ID 26768240), 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 OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE 

ACORDO. REGISTRO E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC/15. REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade 

do direito reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo 

artigo 300, CPC/15. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a 

tutela de urgência que busca impor obrigação de fazer à uma das partes 

litigantes.” (TJ-MG - AI: 10000160926283001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 17/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2017) 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 (art.300, CPC). Por fim, considerando que a questão se arrasta há 

seis anos, conforme narrado na exordial e, somente, agora a parte autora 

procurara o Poder Judiciário, deixando transcorrer prazo razoável para a 

propositura da ação, vislumbro a sua inércia em procurar o provimento 

jurisdicional o que por si só afasta a existência da urgência, esta condição 

sine qua non para o deferimento da tutela pretendida (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 20 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, 10 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: 1009797-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VIEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009797-98.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Ivani Vieira Ferreira Réu: Banco Pan S/A Vistos, etc.. IVANI VIEIRA 

FERREIRA, 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 BANCO PAN 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, em momento algum 

manteve relacionamento comercial com a empresa ré; que, no mês de 

outubro de 2017, recebeu comunicada da SERASA, onde havia a 

informação de que a autora estava em débito para com o réu no importe 

de R$ 19.683,36 (dezenove mil, seiscentos e oitenta e três reais, trinta e 

seis centavos), referente ao contrato bancário de n° 314956124-7; que, 

teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, assim, requer a 

condenação do réu em danos materiais no valor de R$ 2.358,45 (dois mil, 

trezentos e cinquenta e oito reais, quarenta e cinco centavos), uma vez 

que o mesmo vem descontando desde o mês de abril de 2017, e, em 

danos morais no importe de R$ 39.366,72 (trinta e nove mil, trezentos e 

sessenta e seis reais, setenta e dois centavos), bem como nos encargos 

da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 41.725,17 

(quarenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais, dezessete centavos), 

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: “Em 

preliminar, a extinção da ação, por falta de interesse agir, uma vez que a 

autora não procurou solucionar a questão de forma administrativa. No 

mérito, aduz que, ao contrário do que a autora alega em sua inicial, a 

mesma possui contrato junto ao réu, sendo paga quatro parcelas, 

encontrando-se em aberto com 141 dias de atraso; que, não houve defeito 

na celebração do contrato, na medida em que agiu com máxima diligência e 

cumpriu rigorosamente as providencias impostas para esse tipo de 

operação; que, consoante se extrai da assinatura constante da 

procuração e do contrato assinado, são idênticas as assinaturas dos 

documentos; que, em caso de ser reconhecida a fraude, vale dizer que no 

caso de ter ocorrido uma suposta fraude, em nada pode ser 

responsabilizado o réu, tendo em vista que o mesmo agiu com toda 

cautela; que, a inscrição do nome no cadastro de inadimplentes foi devida, 

assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação da autora 

nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

manifestou-se a autora. Foi determinada especificação das provas, sendo 

deferida a prova grafotécnica, a qual aportou aos autos, havendo 

manifestação das partes. Na audiência de instrução, não foram ouvidas 

testemunhas, sendo designado dia e horário para apresentação dos 

memoriais: autora (fls.247/250 – Id 29183674); e, a empresa ré, deixou o 

prazo escoar-se sem apresentação, conforme certidão de (fl.252 – Id 

29728358), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Cuida-se na espécie de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, aforada por Ivani Vieira 

Ferreira em desfavor do Banco Pan S/A, porque, segundo a inicial, no mês 

de outubro recebeu comunicado da SERASA que estaria devendo ao réu 

a quantia de R$ 19.683,36 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e três reais, 

trinta e seis centavos), representada pelo contrato n° 314956124-7. 

Ocorre que nunca firmara e/ou tivera relacionamento comercial com a 

empresa ré, a qual vem praticando reiterados ilícitos desde o mês de abril 

de 2017, num total de 8 (oito) descontos, no valor unitário de R$ 281,10 

(duzentos e oitenta e um reais, dez centavos), lesando moral e 

materialmente, devendo, por conseguinte, ser responsabilizado. A 

preliminar levada a efeito pela empresa ré, a meu ver, não tem como 

prevalecer, senão vejamos: O art. 5º da Constituição Federal trata dos 

direitos e garantias fundamentais e, em seu inciso XXXIV, alínea 'a', traz o 

direito de petição, a saber: 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: (...) XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 

pagamento de taxas: o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 

de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; Assim, é direito de 

todo e qualquer cidadão peticionar aos Poderes Públicos em defesa de 

direitos, incluindo o Poder Judiciário. Nesse sentido, o inciso XXXV do 

supracitado artigo dispõe sobre o direito de acesso à justiça, in verbis: 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito; Desta feita, condicionar a apreciação judicial ao prévio 

procedimento administrativo configura flagrante violação ao direito de 

petição e acesso à justiça. “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERTADA PELO 

IPSEMG. REGULAR CONTRIBUIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA NÃO 

VERIFICADA NA ESPÉCIE. INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. 

CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. I -A decisão proferida em outra ação judicial 

proposta contra o IPSEMG, determinando o cancelamento da contribuição 

mensal a título de custeio saúde, inviabilizando, evidentemente, a 

continuidade da fruição dos serviços médicos oferecidos pelo IPSEMG não 

alcança a pretensão de nova adesão ao plano de assistência à saúde 

com o retorno das contribuições, mediante descontos mensais nos 

proventos de aposentadoria da servidora estadual. II. A nova adesão ao 

sistema e a continuidade da prestação dos serviços assistenciais 

pressupõem o pagamento das contribuições relativas ao período em que a 

parte passa a se vincular novamente ao plano de assistência médica do 

IPSEMG. III. Inexiste carência de ação pela ausência do prévio 

requerimento extrajudicial e a inequívoca resistência à pretensão de 

restabelecimento do plano mediante regular contribuição, quando o Réu 

refuta o pedido autoral em sua contestação, chancelando a resistência à 

pretensão inicial. IV. Os honorários advocatícios de sucumbência devem 

ser fixados nos termos do art. 85 e §§ 2º e 3º do CPC/2015.(TJMG - 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0431.10.000415-6/001 – REL.DES. WASHINGTON 

FERREIRA, julgado em 19 de junho de 2018). É o caso dos autos, razão 

pela qual, rejeito-a. 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. No caso posto à liça, a divergência 

entre os documentos que instruíram a inicial e aqueles que foram juntados 

pelo réu com a contestação é evidente, sendo nítida a diferença das 

assinaturas. Ademais, a prova técnica centrada aos autos – laudo pericial 

grafotécnico – (fls.205/234 – Id 23730673), é de uma clareza meridiana ao 

afirmar que as assinaturas lançadas nos documentos de crédito, oriundo 

do Banco réu, não advieram da autora. A propósito, eis a conclusão do 

laudo grafotécnico: “VII) CONCLUSÃO Face do que foi exposto e 

analisado, conclui o perito signatário do presente Laudo Pericial, que as 

assinaturas das peças de exame – Contrato do BANCO PAN n° 

314956124-7 (ID: 12678758, páginas: 3, 9. 12 e 13, dos autos em questão, 

não foram produzidas pelo punho escritor de IVANI VIEIRA FERREIRA” 

Assim, da análise de todo o processado, depreende-se que o réu, 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, o réu 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 A autorA 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 
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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 o réu não teve a cautela necessária ao receber os 

documentos nitidamente adulterados, agiu com negligência, acarretando à 

mesma os danos experimentados pela autora. Desse modo, não há como 

deixar de se reconhecer o direito da autora à indenização pelos danos 

morais por ela 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 o réu ter 

incorrido em erro tão patamar, como o levado a efeito e que tanto mal 

causou à autora. 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 pela autora. 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 

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$ 

18.000,00 (dezoito 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. No que se refere ao dano material, à evidência, deve ser 

atendido, uma vez que o documento de (fl.22 – Id 10900121), traz 

pormenorizado os descontos efetivados pelo réu, restituição que deve ser 

no importe de R$ 2.248,80 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais, 
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oitenta centavos), representando 08 (oito) parcelas, no valor unitário der 

R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais, dez centavos), valor que 

deverá ser corrigido 1% (um por cento), ao mês, a contar da citação e 

correção monetária INPC, a partir do desconto. 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 IVANI VIEIRA FERREIRA, em desfavor de BANCO 

PAN S/A, com qualificação nos autos, para condenar o réu no pagamento 

da importância de R$ 18.000,00 (dezoito 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 

3149561124-7, no valor de R$ 19.683,36 (dezenove mil, seiscentos e 

oitenta e três reais, trinta e seis centavos); restituir a importância de R$ 

2.248,80 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais, oitenta centavos), 

acrescida de juros 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária 

INPC a contar do desconto, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento), sobre o valor da condenação, ratificando os termos da decisão de 

(fl.23/265 – Id 11063127). Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 10 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 

nº1013058-37/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Larena Ribeiro Alves. Ré: 

Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, etc. LARENA RIBEIRO ALVES, 

pessoa física 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 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, preliminarmente, pleiteara a assistência judiciária; que, há 

alguns dias a autora procurara a Concessionária Honda, a fim de adquirir 

uma moto, contudo, fora surpreendida pela informação de que seu nome 

estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito; que, em virtude da 

negativação não pudera adquirir o veículo, o qual seria utilizado para a sua 

locomoção de casa para o trabalho; que, autora sempre cumprira com 

suas obrigações ‘em dia’; que, além da surpresa, ficara preocupada e 

envergonhada com a possibilidade de ter seu nome incluso no rol de mal 

pagadores; que, ao averiguar a situação constatara que a inclusão fora 

feita pela instituição de ensino, ora ré, supostamente, motivada pela 

inadimplência da autora, desde 07/06/2017; que, indevida a cobrança e, 

consequentemente, a inclusão do nome e CPF da autora no SERASA; que, 

quando a autora firmara contrato com a ré, ‘era menor de idade’, não 

podendo ser responsável civilmente pelas obrigações impostas pela 

contratante; que, sendo assim, representada por seu representante legal, 

ou seja, seu pai, Sr. João Alves Filho, responsável pelo pagamento do 

valor integral da mensalidade; que, continuara tentando resolver a 

situação no setor administrativo e financeiro da faculdade ré, sendo todas 

as tentativas de solucionar a questão frustradas; que, em decorrência 

desta inclusão indevida, a autora sofrera transtornos em estabelecimentos 

comerciais desta cidade, onde fora impedida de comprar a prazo e, 

indubitavelmente, lhe causara tantos outros problemas em tudo que se 

refere ao crédito e ao seu bom nome, então, maculados; que, o fato de ter 

o nome inscrito em um órgão de proteção ao crédito ocasiona, sim, danos 

difíceis de serem prontamente reparados, já que pelo atual sistema de 

informática, elaborado com programas de intercâmbio entre os 

SPC/SERASA é possível realizar consultas em nível nacional com 

respostas em questão de segundos, ou seja, a pessoa cadastrada tem 

seu crédito restrito nacionalmente; que, a existência do dano moral é 

inegável; que, requerera em sede liminar a exclusão do nome e CPF da 

autora dos órgãos de restrição ao crédito; que, no mérito requereu que a 

ré fosse declarada inexistente a dívida, bem como, condenada ao 

pagamento de indenização de danos morais. Junta documentos e atribui a 

causa o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), postulando a presente 

sob o manto da assistência judiciária gratuita.” A assistência judiciária e a 

liminar foram deferidas, esta última de forma parcial, às (fls.36/38 – 

correspondência ID 18861444), não sobrevindo recurso. Realizou-se 

audiência de conciliação de (fls.93/96 – correspondência ID 21030878 a ID 

21030882), entretanto, não se obteve êxito. Devidamente citada, 

contestara o pedido (fls.98/118 – correspondência ID 21547200 a ID 

21546835), onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela 

autora, dizendo: “Que, não deverá prevalecer o inconformismo da autora, 

pois a mesma ‘criou’ esta situação; que, a autora se submetera ao 

processo seletivo para ingresso no curso de Direito, de livre e espontânea 

vontade, em janeiro de 2017; que, ao realizar o exame vestibular e sendo 

aprovada, fora informado a autora que estaria automaticamente 

matriculada no curso, após o pagamento do valor promocional da 

matrícula, no importe de R$59,00 (cinquenta e nove reais); que, a 

importância fora paga pela autora; que, ao realizar o exame vestibular e 

validar o contrato de prestação de serviços através do pagamento da 

primeira parcela, a autora se submetera às cláusulas contratuais, as quais 

tinha conhecimento, pois o contrato fora-lhe entregue; que, o referido 

contrato está disponível no Portal do Aluno, sendo realizado seu acesso 

através de login e senha pessoal. não há o que se falar em não adesão às 

cláusulas contratuais por ausência de assinatura, uma vez que o 

pagamento da primeira parcela vinculara as partes; que, quando a autora 

resolvera não mais estudar, não formalizara o trancamento de sua 

matrícula; que, por esta razão óbvia é que a ré continuara a cobrar-lhe 

pelas mensalidades até o final do semestre-letivo e, por consequência de 

sua inércia quanto aos pagamentos, nada mais justo do que a 

negativação; que, para arrematar a legalidade na cobrança e que se a 

autora não frequentara as aulas, por sua livre e espontânea vontade, tal 

atitude não a desvencilha do pagamento até mesmo porque com essa 

atitude, a ré teve gastos para manter a matrícula que outro aluno poderia 

estar utilizando; que, quando a autora anuíra ao contrato de prestação de 

serviços educacionais, este continha esta previsão, que em caso de 

desistência do aluno, o mesmo deveria, no tempo hábil, solicitar sua 

vontade por escrito, pois pode ter certeza absoluta se, o Requerente 

tivesse cumprido a obrigação que lhe incumbia, com certeza tão fato 

desgostoso não teria acontecido, nos termos das cláusulas ‘5.2’ e ‘5.3’ do 

contrato; que, inexiste ato ilícito imputável à ré/contestante; que, o débito 

encontra-se inadimplido até a presente data e a inscrição do nome e CPF 

da autora nos órgãos de restrição ao crédito consubstancia-se em 

exercício regular de direito do credor, dessa forma, não há demonstração 

de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação na forma pretendida; 

requereu a improcedência da demanda, bem como, a condenação da parte 

autora em custas e honorários de sucumbência. Junta documentos.” 

Sobre a contestação, manifestou-se a autora às (fls.121/123 – 

correspondência ID 237926113). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.124/125 – 

correspondência ID 26076881), oportunidade onde a parte ré pugnara pelo 

julgamento antecipado da lide (fl.127 – correspondência ID 26323318), em 

contrapartida, a parte autora deixara transcorrer o prazo in albis, em 

conformidade com a certidão de (fl.128 – correspondência ID 28035366), 

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, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pela autora é a 

declaração de inexistência de débito, bem como, o pagamento de 
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indenização por suposta conduta ilícita da ré em efetuar cobrança e, 

consequente negativação, que a parte autora não reconhece como devida 

a referida importância. A autora alega que não contratara a ré para 

prestação de serviços educacionais na modalidade ensino superior, eis 

que quando da assinatura do contrato era menor púbere, sem o 

responsável pelo contrato o seu genitor, assim, sendo indevida as 

cobranças contrato/fatura nº068441, no valor de R$698,00 (seiscentos e 

noventa e oito reais), em 20/10/2017; contrato/fatura nº065893 no valor de 

R$698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), em 20/10/2017; 

contrato/fatura nº066580 no valor de R$698,00 (seiscentos e noventa e 

oito reais), em 20/10/2017; contrato/fatura nº065328 no valor de R$698,00 

(seiscentos e noventa e oito reais), em 20/10/2017; contrato/fatura 

nº063566 no valor de R$698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), em 

20/10/2017. Pois bem, em que pese a alegação da autora, não existem 

meios de prova nos autos suficientes para levar acolhimento dos pedidos. 

Isto porque, não há nos autos qualquer comprovação de que houvera 

cumprimento do contrato de forma lesiva à contratação narrada pela 

autora, mesmo porque dos próprios documentos acostados aos autos 

pela parte autora verifica-se que autora firmara o contrato com a ré, em 

conjunto com o seu genitor, em conformidade com os documentos de 

(f ls.17/21 – correspondência ID 16794655 e f ls .113/117 – 

correspondência ID 21546834), o qual a parte autora não comprovara ter 

adimplido (art.373, I, CPC). Ademais, da documentação carreada pela parte 

autora verifica-se que à época da referida inscrição negativa efetuada 

pela parte ré, em que todas as inclusões deram-se em 20 de outubro de 

2.017 (fl.22 – correspondência ID 16794660), a autora já havia completado 

a maioridade civil – em 20 de julho de 2.017, em conformidade com o 

documento de (fls.29/30 – correspondência ID 17667816). Lado outro, que 

a parte ré demonstrara que as mensalidades as quais geraram as 

inscrições do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito 

são decorrentes das mensalidades de fevereiro a junho de 2.017 (fl.118 – 

correspondência ID 21546835), bem como, que o contrato firmado entre 

as partes estipula em sua ‘Cláusula 5ª’ as condições do cancelamento do 

contrato (fls.113/117 – correspondência ID 21546834). Analisando as 

razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, 

entendo que não há provas suficientes a demonstrar o tão decantado 

prejuízo, advindo do descumprimento (por parte da ré) de sua obrigação a 

ensejar reparação. Partindo do conceito de que “obrigação é a relação 

jurídica transitória, de natureza econômica, pela qual o devedor fica 

vinculado ao credor, devendo cumprir determinada prestação positiva ou 

negativa, cujo inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele 

para a satisfação de seu interesse” (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria 

geral das obrigações. Editora RT. 8ª edição – 2000. P.31) verifica-se que a 

obrigação de fazer pretendida nos autos, sequer existe, eis que a parte ré 

comprovara nos autos a origem do crédito que deu aso às cobranças, 

assim, cumprindo o determinado pelo artigo 373, II, do Código de Processo 

Civil; logo, a decisão de (fls.36/38 – correspondência ID 18861444) deve 

ser revogada por não refletir a realidade dos fatos, eis as mensalidades 

de fevereiro/2017, março/2017, abril/2017, maio/2017 e junho/2017 

encontram-se inadimplidas (art.302, I, CPC). No mesmo trilho, inaplicável o 

teor do artigo 180 do Código Civil Brasileiro, eis que a 

permanência/frequência da autora no curso convalidara o ato firmado em 

conjunto com o seu genitor (fls.113/117 – correspondência ID 21546834), 

mesmo porque a autora não comprovara que requerera a desistência ou 

mesmo trancamento do referido curso, nos termos da ‘Cláusula 5ª’ do 

contrato em comento (art. 373, CPC). Eis a jurisprudência: “Prestação de 

serviços educacionais. Contrato celebrado por menor púbere. Decadência 

do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico. Convalidação do 

ajuste. Cobrança devida. Termo inicial dos juros de mora. Vencimento. 

Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP 10029419520178260005 

SP 1002941-95.2017.8.26.0005, Relator: Walter Cesar Exner, Data de 

Julgamento: 23/01/2018, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 23/01/2018) “OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO 

REALIZADO POR RELATIVAMENTE INCAPAZ - PRÉ UNIVERSITÁRIO - 

COBRANÇA DE DÍVIDA - PLENA CONSCIÊNICA DA PRESTAÇÃO 

ASSUMIDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO IMPROCEDENTE - Não 

enseja a declaração da nulidade do contrato firmado por menor 

relativamente incapaz, que tinha pleno conhecimento da obrigação que 

assumia, máxime se do contrato firmado decorreu benefícios para o menor 

contratante. inteligência do art. 180 do código civil, a prescrever que o 

relativamente incapaz não pode eximir-se de uma obrigação, se no ato de 

obrigar-se declarou-se maior.” (TJ-MG - AC: 10521110047359001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 04/07/2013, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2013) 

Consequentemente, no caso em análise, não tem aplicabilidade o disposto 

nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que inócua a obrigação de 

fazer deferida nos autos (eis que o importe apontado pela ré é devido) 

não sendo verossímil a alegação autoral de que a ré violara direito e 

causara dano à autora, mesmo porque a autora não comprovara nos 

autos os danos sofridos e estando esta em condição obrigacional 

desfavorável em relação à ré. Destarte, para que exista o dever de 

indenizar, necessária a presença dos elementos ensejadores da 

responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de 

causalidade entre o primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma 

cristalina. Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se 

observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos 

regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva 

lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre 

os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência. Vejamos o que a doutrina 

preconiza: “Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou 

econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa 

do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”. (Indenização 

nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 

13, 1995) E ainda: “A responsabilidade civil surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra 

estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de 

observar um preceito normativo que regula a vida. [...] De qualquer forma, 

ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou 

genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual 

este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de quatro 

pressupostos do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui 

destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou latu sensu; c) 

nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”. (Tartuce, Flávio. Manual de 

Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 515-535) 

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. 

Há que se ressaltar que a autora não carreou aos autos um mínimo de 

prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora 

tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo 

contrário, senão vejamos. Informa que o contrato que firmado com a 

empresa ré versando sobre prestação de serviços educacionais é, na 

verdade, de responsabilidade exclusiva de seu genitor, Sr. João Alves 

Filho, não sendo devido por si, pois, as importâncias correspondentes aos 

contratos nº063566, com vencimento para o dia 07.02.2017, no valor de 

R$698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), correspondente a 

fevereiro/2017; nº065328, com vencimento para o dia 07.03.2017, no valor 

de R$698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), correspondente a 

março/2017, nº066580, com vencimento para o dia 07.04.2017, no valor 

de R$698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), correspondente a 

abril/2017, nº065893, com vencimento para o dia 07.05.2017, no valor de 

R$698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), correspondente a maio/2017 

e nº068441, com vencimento para o dia 07.06.2017, no valor de R$698,00 

(seiscentos e noventa e oito reais), correspondente a junho/2017 não são 

de sua responsabilidade, porém, não logrará êxito em provar tal alegação 

(art.180, CC). Noutro norte, a ré comprovara nos autos que o contrato 

firmado entre as parte abrangia débito ora impugnado, eis que 

correspondente aos meses de fevereiro a junho de 2.017 (fl.118 – 

correspondência ID 21546835), desvencilhando-se, por conseguinte, da 

culpa genérica (art.373, II, CPC). Portanto, provado restou nos autos que 

havia contrato de prestação de serviços vinculando as partes; que havia 

débito pendente referente aos meses de fevereiro a junho de 2.017, 

conforme afirmado/comprovado pela parte ré (fl.118 – correspondência ID 

21546835), desta forma, não há que se falar em má prestação de serviço, 

passível de indenização. Sem a aludida prova, ou seja, de que a empresa 

ré tenha obrado com culpa ou dolo, impossível admitir a procedência da 

demanda. Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a 

sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é 

o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a 
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ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas no processo. (...) Segundo o art. 333 do Código de Processo 

Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado 

direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham 

atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se 

formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas 

disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte 

que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), 

ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula 

coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse 

como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o 

empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva 

a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código 

de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). E ainda: “Segundo a regra geral estabelecida 

pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os 

fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que 

traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica 

deduzida em juízo.”(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657) 

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a 

súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a improcedência da ação. E nesse trilho é o atual entendimento dos 

nossos Tribunais: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. 

COBRANÇA DE MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. 

ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. Previsão contratual que assegura à 

contratada a cobrança de multa quando requerido o cancelamento após o 

início do semestre letivo. A isenção da referida multa aos bolsistas 

UNIPOA 100% não se aplica à autora, visto que não comprovada nos 

autos tal condição. Embora estivesse concorrendo à concessão da bolsa, 

não foi ela contemplada. Ausente abusividade da cláusula contratual que 

prevê a cobrança da multa está escrita de forma clara, inclusive com 

destaque, possibilitando ao contratante a exata compreensão do que está 

assinando. Ainda, o percentual estipulado não se mostra abusivo, uma 

vez que não supera o valor da obrigação principal, nos termos dispostos 

no art. 412, do CPC. Mantida a sentença de improcedência. Honorários 

majorados nos termos do § 11º., do art. 85, do CPC. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70079010823 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data 

de Julgamento: 30/01/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2019) “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO 

DE VALOR PAGO – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, 

condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além dos honorários advocatícios (fixados em R$ 1.500,00), observada a 

gratuidade processual – Inconteste a celebração do contrato de prestação 

de serviços educacionais – Cláusulas contratuais que dispõem sobre o 

cancelamento do contrato não foram observadas pela Autora – Cláusulas 

livremente avençadas – Incabível a restituição do valor da matrícula – 

Exigível a cobrança da mensalidade de fevereiro de 2011 – Dano moral 

não caracterizado – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO” (TJ-SP - APL: 

10151069720158260506 SP 1015106-97.2015.8.26.0506, Relator: Flavio 

Abramovici, Data de Julgamento: 18/10/2018, 35ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/10/2018) Necessário ressaltar, que em 

que pese a autora elencar ainda situação de suposto dano moral, as 

provas carreadas aos autos não são suficientes para carregar de 

veracidade sua suposta versão exposta. Conforme já dito, a ré foi 

competente em mostrar que a versão trazida na peça vestibular é, no 

mínimo, conflituosa. Não obstante, a relação existente entre as partes ser 

denominada relação de consumo, não podemos ter que tudo seja em favor 

do consumidor, sob pena de criar-se, em verdade, correntes defensivas 

que seguem na contramão dos direitos. Seria uma espécie de 

beneficiamento irrestrito e incondicional a figura do consumidor, ainda que 

não lhes socorra o direito, simplesmente pela sua figura hipossuficiente. A 

responsabilidade civil exige a prova do prejuízo e do nexo de causalidade 

entre o ato imputado ao réu e os danos efetivamente suportados pelo 

autor. Indemonstrada ilegalidade do ato, impõe-se a improcedência da 

demanda. Mero incômodo e dissabor caracterizam aborrecimentos 

naturais da vida, fazendo parte do cotidiano e plenamente suportáveis, 

não ensejando indenização por danos morais. O dano moral é instituto 

sério, que deve em verdade recompor o abalo ou ferimento à honra, direito 

subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já disciplina o doutrinador 

Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral: “Dano moral é o 

que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão 

de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a 

dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 

1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, 

sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359). 

Em iguais termos, também leciona Nehemias Domingos de Melo “dano moral 

é toda agressão injusta aqueles bens imateriais, tanto de pessoa física 

quanto de pessoa jurídica, insuscetível de quantificação pecuniária”. 

(MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua dano moral como o efeito da 

lesão, e não a lesão em si, como é o caso do doutrinador Yussef Said 

Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, portanto, é a dor resultante da 

violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. 

Seja dor física – dor-sensação, como a denominada Carpenter – nascida 

de uma lesão material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa 

imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias também sustenta esta 

espécie de definição, em suas palavras: “O dano moral é o efeito não 

patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, abstratamente 

considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e acarretar, 

assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. Os efeitos 

não patrimoniais da injuria constituem os danos não patrimoniais” (DIAS, 

1987, p.852). Por fim, corroborando com o acima já exposto, firmo o 

entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar correntes 

paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do consumidor, 

corroborando por via de consequência com a já existente banalização do 

dano moral, instituto que tem por seu princípio natural recompor dano 

extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa e total inversão 

de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa fé que deve 

estar presente em todas as relações daqueles que habitam em sociedade. 

Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte da ré, não há que se falar 

em obrigação de fazer e consequente indenização por danos morais, eis 

que a ré encontrava-se no exercício legal de seu direito de credora. Face 

ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais’, promovida por LARENA RIBEIRO 

ALVES, com qualificação nos autos, em desfavor de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA, com qualificação nos autos, bem como, condeno a 

autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, devendo ser 

observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de 

Processo Civil. Por fim, hei por bem em revogar a tutela provisória de 

urgência concedida às (fls.36/38 – correspondência ID 18861444). 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 10 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.
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Administradora de Consórcio Ltda Vistos, etc... JOÃO NICOLAU DE 

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

ingressou neste juízo com a presente 'Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais c/c Ressarcimento de Valores' em desfavor de 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, aduzindo: “Que, no dia 14 de dezembro de 2017, entrou 

em contato com o vendedor João da empresa ré para adquirir um carro 

comum, após visualizar um anúncio em rede social – facebook; que, o 

vendedor convenceu o autor a adquirir uma carta de crédito contemplada 

e financiada de uma carreta usada; que, foi informado que no máximo de 

três meses ao pagamento de entrada de R$ 7.418,30 (sete mil, 

quatrocentos e dezoito reais, trinta centavos), receberia a carreta em sua 

residência, bem como o carnê de 100 parcelas de R$ 1.418,30 (um mil, 

quatrocentos e dezoito reais, trinta centavos); que, frustrado pela demora, 

procurou o vendedor João descobrindo então que era uma carta de 

crédito referente a uma cota de consórcio não contemplada, sob n° 

349222, grupo 2010; que, logo exigiu que a empresa devolvesse o 

dinheiro, sendo negado, devendo esperar o fim do grupo; que, procurou o 

PROCON, não tendo êxito; que, a prestação de serviço da empresa foi 

inadequada em conceder informações insuficientes ao consumidor, assim, 

requer a condenação da empresa ré em danos materiais e morais, estes 

arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 27.418,30 

(vinte e sete mil, quatrocentos e dezoito reais, trinta centavos), postulando 

a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de antecipação da 

tutela foi indeferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem como 

designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, 

não se obtendo êxito. Devidamente citado, contestou o pedido, onde 

procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: 

“Que, a questão posta é pacífica não somente em Lei específica, mas 

também em nossos Tribunais e STJ, que pacificou a matéria, quanto a 

questão do momento e forma da restituição se dá a um consorciado 

desistente/excluído; que, no caso em questão, o autor celebrou contrato 

de adesão, devendo continuar participando dos sorteios mensais e, em 

caso devolução a mesma ocorre após o encerramento do grupo; que, o 

contrato firmado pelo autor é válido; que, o contrato está rescindido a 

quase um ano, em face da inadimplência do autor, 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 a especificação das provas, tendo o autor 

requerido a produção de provas; e a ré, nada requereu. O processo foi 

saneado, sendo designada audiência de instrução, a qual se realizou, 

ocasião em que não foram ouvidas testemunhas. Encerrada a instrução, 

as partes ratificaram as teses anteriormente esposadas, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: José Nicolau de 

Andrade aforou a presente ação em desfavor da empresa Multimarcas 

Administradora de Consórcio Ltda, porque, segundo a inicial, no dia 14 de 

dezembro de 2017, firmou contrato com a empresa ré adquirindo uma 

carta de crédito onde, segundo o vendedor conhecido por João informou 

que após o pagamento da importância de R$ 7.418,30 (sete mil, 

quatrocentos e dezoito reais, trinta centavos), receberia, em sua 

residência a carreta e carnê de 100 parcelas de R$ 1.418,30 (um mil, 

quatrocentos e dezoito reais, trinta centavos), o que não ocorreu, vindo a 

saber, mais tarde, que se tratava de uma carta de crédito referente a uma 

cota de consórcio não contemplada, de forma que, o preposto da empresa 

ré – vendedor João - agiu de má fé, enganando-o, por isso, busca ser 

indenizado em danos morais e materiais, bem como o ressarcimento do 

valor da entrada. Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, em parte, pois, em que pese a versão 

trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve 

ser debitado à empresa ré, que tomara as providências necessárias que o 

caso, naquele momento exigia. Inicialmente, ressalto que, no caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de 

consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não 

sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização. Segundo o 

Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final." Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o 

fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à 

prestação do serviço. "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." A responsabilidade objetiva se configura 

independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos 

casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." No caso em desate, 

restou incontroverso que as partes celebraram contrato de participação 

em grupo de consórcio, firmado em 18 de dezembro de 2017 (fls.153/188 

– Id 17980627), com pagamento de uma entrada e parcelas; inequívoco, 

também, que o autor não honrou o pagamento das parcelas, asseverando 

que quando da contratação fora ludibriado pelo vendedor ‘João’, todavia, 

nada centra aos autos no sentido de respaldar suas assertivas, 

entretanto, não menos certo é que não conseguiu desmerecer os 

argumentos esposados pela empresa ré e, no mesmo diapasão, os 

documentos trazidos com a peça de bloqueio. Pois bem. Em relação ao 

vício de consentimento, a lei civil estabelece que, "são anuláveis os 

negócio jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro 

substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em 

face das circunstâncias do negócio" (art. 138 do CC). Segundo a doutrina: 

"O ato anulável produz efeitos até ser declarada sua nulidade, 

operando-se, contudo, ex tunc a sentença desconstitutiva (ex vi art. 182 

do CC). Entretanto, tal ato pode ser convalidado pela ratificação das 

partes, salvo quanto a direito de terceiro, conforme dispõe o art. 172 deste 

Código. Erro difere de ignorância, pois ignorância é o completo 

desconhecimento acerca de algo, ao passo que erro é a noção 

equivocada sobre algo. Para tornar anulável o negócio jurídico, mister se 

faz o erro ser substancial, quer dizer, de tal força, de tal consistência que, 

sem ele, o negócio não se realizaria. Além de substancial, deve o erro, 

para viciar o negócio, ser escusável, isto é, de tal monta que qualquer 

pessoa de inteligência e atenção ordinária seja capaz de cometê-lo, e real, 

ou seja, tangível, importando em efetivo prejuízo ao interessado. [...] Erro 

substancial ou essencial, como explanado na análise do artigo 

antecedente, é aquele de tal relevo, de tal força, que sem ele o negócio 

não se realizaria. Na lição de Caio Mário (Instituições de direito civil, v. 1, 

p.519-20), 'Substancial é o erro que diz respeito à natureza do ato, ao 

objeto principal da declaração, ou a algumas a ele essenciais [...]. Em 

suma, para ser considerado como defeito viciador da vontade, o erro há 

de constituir uma opinião errada sobre condições essenciais 

determinantes da manifestação de vontade, cujas conseqüências não são 

realmente queridas pelo agente. [...] O erro sobre a natureza do negócio 

ocorre quando se tenciona praticar certo ato e, no entanto, pratica-se 

outro, não consoando a vontade declarada com o negócio realizado; por 

exemplo, A, a título de empréstimo, entrega certo bem a B, que o recebe a 

título de doação. O erro sobre o objeto principal da declaração dá-se 

quando a coisa concretizada no ato em verdade não era a pretendida pelo 

agente; por exemplo, o comprador acredita serem parafusos o que 

adquiriu, quando em verdade são pregos. O erro, quanto a alguma das 

qualidades a ele essenciais, verifica-se quando se supunha determinada 

qualidade que, porém, não existia, tendo a falsa crença determinado a 

vontade; por exemplo, alguém, desejando possuir candelabros de prata, 

adquire candelabros de cobre prateado." (Código Civil interpretado: artigo 

por artigo, parágrafo por parágrafo/Antônio Cláudio da Costa Machado, 

(organizador); Silmara Juny Chinellato, (coordenadora). 4. Ed. - Barueri, 

SP: Manole, 2011, páginas 159/160) No mesmo sentido, Nelson Nery Junior 
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e Rosa Maria de Andrade Nery anotam: "Ato Jurídico. Aditamento a 

contrato. Erro. A declaração da invalidade de ato jurídico é medida de 

caráter excepcional e só autorizada por inequívoca ausência de seus 

elementos essenciais ou da existência de vício de consentimento, como o 

erro substancial e escusável. [...] (TJRJ, 5.ª Câm. Civ., AC 

2004.001.17122, rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j.24.8.2004)" 

(grifamos) (Código Civil Comentado, 8ª edição revista, ampliada e 

atualizada até 12.07.2011, pág. 357) No caso em apreço, conforme 

relatado, o autor pretende anular o contrato de consórcio firmado com a 

ré, à alegação de que lhe teria sido prometida a contemplação imediata da 

cota e que "foi ludibriado pelo vendedor João". Em assim sendo, competia 

ao autor ter demonstrado, por meio de provas concretas, a ocorrência do 

suposto vício de consentimento o que, com a devida vênia, não ocorreu. 

Isso porque, é de conhecimento geral que o consórcio é um contrato de 

risco, já que a sua contemplação não ocorre a tempo certo, independente 

da modalidade-sorteio ou do lance. Desse modo, a alegação de que houve 

adesão a um grupo de consórcio com a promessa de contemplação 

imediata constitui evidente arrependimento posterior, incapaz de justificar 

a anulação do contrato, assim como em tentativa do autor em angariar 

vantagem indevida, já que resultaria em desfavorecimento dos demais 

integrantes do grupo. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DESISTÊNCIA DA COTA. 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 

POSSIBILIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1 - Não tendo o autor comprovado que recebeu 

informações errôneas ou que teria sido induzido a erro no momento da 

celebração do consórcio de veículo, não há como anular o negócio 

jurídico, notadamente se demonstrada a validade do contrato. 2 - 

Independentemente do motivo alegado, é lícito ao consorciado retirar-se do 

grupo, caso em que as parcelas deverão ser restituídas, de forma 

simples, em até trinta dias a contar do prazo contratual para o 

encerramento do plano. Pecedentes do STJ” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 1.0000.19.105395-8/001 – REL. DES. MARCOS LINCOLN (RELATOR), 

julgado em 04 de março de 2020). É cediço que incumbe ao autor a 

comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege 

pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de 

extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando 

às partes utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor 

demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao 

réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências 

pretendidas pela parte contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A 

regra que impera mesmo em processo é de que 'quem alega o fato deve 

prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja 

a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai 

situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus 

da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, 

vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO 

DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE 

PERDA DE TALONÁRIO E FALSIDADE DE ASSINATURA LANÇADA NA 

CÁRTULA. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. 

CASO CONCRETO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. SENTENÇA 

PROCEDENTE. POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. (Apelação Cível Nº 70051555613, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado 

em 27/03/2013) Desta forma, não tendo o autor comprovado que o 

preposto da empresa ré tenha obrado com culpa ou dolo, deve a ação ser 

julgada improcedente, ao menos no que se refere o pleito indenizatório. No 

que se refere o ressarcimento. Como cediço, não se pode negar ao 

consorciado o direito de desistir do consórcio com o devido reembolso dos 

valores depositado no respectivo fundo. Todavia, a restituição não pode 

corresponder à totalidade dos valores por ele pagos, sendo devida a 

dedução de quantia pela desistência do negócio, uma vez que a saída do 

consorciado do grupo onera os demais participantes que contribuem para 

o rateio. Dessa forma, é perfeitamente cabível a aplicação da cláusula 

penal compensatória, na forma pactuada, que nada mais é do que a 

prefixação contratual das perdas e danos advindas do descumprimento 

das obrigações assumidas pelo consorciado desistente ou excluído, como 

se deu no presente caso concreto, diante da inadimplência da parte 

autora. "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL - 

JUSTIÇA GRATUITA - ATO INCOMPATÍVEL - DESISTÊNCIA DE MEMBRO - 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO 

DO GRUPO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ABUSIVIDADE NÃO 

DEMONSTRADA - CLÁUSULA PENAL - POSSIBILIDADE. - (...) - É 

admissível a retenção da multa compensatória de 15% em favor do grupo, 

pois a desistência de um dos consorciados, após já formado o grupo, 

onera todos os outros integrantes. Entretanto, não se admite a cobrança 

cumulativa de cláusula penal no percentual de 2% em favor da 

administradora, por configurar bis in idem com a taxa de administração." 

(TJMG - Apelação Cível 1.0461.15.003999-2/001, Relator(a): Des.(a) 

Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

28/03/2017, publicação da súmula em 31/03/2017). “EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONSÓRCIO - RESCISÃO DO CONTRATO - 

DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS 30 DIAS DO 

ENCERRAMENTO DO GRUPO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. - De 

acordo com o entendimento do STJ, é devida a restituição de valores 

vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de 

imediato, e sim até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente 

para o encerramento do plano. - Para que se imponha o dever de 

indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da 

responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo 

causal entre ambos. Assim, quando ausente um dos requisitos acima 

elencados, não há que se falar em indenização, seja ela moral ou material.

(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.19.154597-9/001 – REL. DES. 

VALDEZ LEITE MACHADO). É o caso dos autos. Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais c/c Ressarcimento de Valores" promovida por JOÃO NICOLAU DE 

ANDRADE, com qualificação nos autos em desfavor de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, com qualificação nos autos, 

devendo a empresa ré efetuar a restituição à parte autora a importância 

de R$ 7.418,30 (sete mil, quatrocentos e dezoito reais, trinta centavos), no 

prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, com o decote das 

taxas e multas, conforme pactuado no contrato de participação em grupo 

de consórcio por adesão e regulamento geral de consórcio, devendo ser 

corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária – 

INPC – a contar do desembolso. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa. Uma vez julgado 

parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua os onus sucumbenciais na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) 

para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do 

STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas 

apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à 

autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o 

percentual fixado; e, no caso do autor, deverá ser observado o disposto 

no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 10 de março de 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002808-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO EUCLIDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Souvenir Dal Bó Junior OAB - MT0011058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPROENCO PRE-MOLDADOS LTDA - ME (REU)

 

Intimação do Dr. João Acássio Muniz Jr. OAB/MT 8872, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do 

sistema PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como 

advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, 

sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve 

ser praticado em todos os processos, no momento da primeira 

manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002869-68.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES ESTEVES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-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 requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007212-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE JARDIM TOSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Intimação da Dra. Cristiane Belinati Garcia Lopes OAB/MT 11.877-A , para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro 

eletrônico do sistema PJE como patrono da parte requerida (incluir seu 

nome como advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da 

RN376 CNJ, sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que 

tal ato deve ser praticado em todos os processos, no momento da primeira 

manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009778-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

CLEDSON DOS SANTOS (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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009162-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RAMOS RODRIGUEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (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))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012558-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CRISTINA RODRIGUES (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 acerca da correspondência devolvida de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001405-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HEVERTON PERCIVALDO PETRIS (REU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000319-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. A DA SILVA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REU)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000913-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CRISTINA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-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 requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação interposto.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001570-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FIGUEREDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE TAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001570-51.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDSON FIGUEREDO DA SILVA REU: CRISTIANO DE TAL 

Vistos, etc. Defiro o pleito retro e designo audiência de justificação prévia 

para o dia 13 de MAIO de 2020, às 16h30min, devendo o autor trazer as 

testemunhas arroladas na inicial independentemente de intimação ou 

requerer de imediato suas intimações, desde que cumprindo o disposto no 

art. 455 do CPC[1]. Nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil, 

cite-se a ré para comparecer à audiência, em que poderá intervir, desde 

que o faça por intermédio de advogado. O prazo para contestar é de 15 

dias, e contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a 

medida liminar (art. 564, CPC). Intimem-se todos. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 455. 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. § 
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1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. § 2º A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. § 3º A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da 

inquirição da testemunha.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004154-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DE JESUS TIMM (AUTOR(A))

RUBENS VALDEMAR TIMM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO PEREIRA SOARES (REU)

MARIA THERESINHA CANFIELD SOARES (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004154-57.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): IOLANDA DE JESUS TIMM, RUBENS VALDEMAR TIMM REU: 

GETULIO PEREIRA SOARES, MARIA THERESINHA CANFIELD SOARES 

Vistos etc. DEFIRO a AJG postulada na inicial. INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos certidão negativa de 

distribuição de eventuais ações reivindicatórias e possessórias contra si, 

documento este comprobatório da posse mansa e pacífica. 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: 1004185-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004185-77.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: CHARLES BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Cite-se o executado, na forma requerida na inicial para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007212-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE JARDIM TOSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

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: 1007212-73.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GISLAINE JARDIM TOSTA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do 

prosseguimento da demanda em relação ao requerido BANCO 

VOTORANTIM S/A, como já determinado, sob pena de extinção (artigo 

485, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002386-33.2019.8.11.0003

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:

ROGERIO INDIANO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002386-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROGERIO INDIANO DE 

SOUZA Vistos etc. Sobre o pedido de desistência formulado pelo autor, 

manifeste-se o requerido (art. 485, § 4º, do CPC), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser consignado que a inércia será interpretada como tácita 

anuência em relação a tal pleito. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000916-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONES MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (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: 1000916-64.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JONES MOREIRA DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. A fim de evitar futuras alegações de cerceamento de defesa 

ou eventuais nulidades, entendo por bem determinar a intimação das 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003867-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANEIDE BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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 requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015068-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PISAP DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON STUTZ OAB - RO309-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES IMP E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON SOARES DA SILVA NETO OAB - SC0014782A (ADVOGADO(A))

LARISSA MAIRA COSTA OAB - SC44952 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROSSI DA SILVA GOMES (TESTEMUNHA)

 

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

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes 

autora, acerca da diligência ID 28830569.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015068-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PISAP DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON STUTZ OAB - RO309-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES IMP E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON SOARES DA SILVA NETO OAB - SC0014782A (ADVOGADO(A))

LARISSA MAIRA COSTA OAB - SC44952 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROSSI DA SILVA GOMES (TESTEMUNHA)

 

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 os procuradores das partes autora, acerca 

da diligência ID 28830569.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002886-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do Dr. OTÁVIO SILVA MAGELA OAB/MT 24.915, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico 

do sistema PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como 

advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, 

sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve 

ser praticado em todos os processos, no momento da primeira 

manifestação nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004283-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004283-62.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): N R SUPERMERCADO LTDA - ME REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes 

de sua condição financeira noticiada na espécie, sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça. Ressalte-se que o fato de a autora 

estar em recuperação judicial não implica, por si só e automaticamente, 

direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, como se vê: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA 

JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BALANÇO PATRIMONIAL 

DESATUALIZADO. PESSOA FÍSICA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS 

QUE INDICA A POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO 

PROCESSO. Em se tratando o requerente do benefício da JG de pessoa 

jurídica, não basta a mera declaração de pobreza, mostrando-se 

necessária prova efetiva da ausência de condições para arcar com o 

pagamento das custas do processo, porque, interpretando-se o art. 99, §§ 

2º e 3º do NCPC, não se presume a necessidade da JG, devendo esta ser 

demonstrada. O fato da pessoa jurídica se encontrar em liquidação 

extrajudicial, recuperação judicial ou falência não conduz à concessão 

automática da gratuidade judiciária. Elementos, no caso concreto, que não 

permitem a concessão do benefício. Jurisprudência do STF e STJ. Doutrina 

a respeito. A pessoa natural ou jurídica faz jus ao benefício da AJG 

quando comprovar a necessidade de concessão da benesse em 

referência. Caso em que a impossibilidade de custeio das despesas do 

processo não veio comprovada. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70073832859 RS, Relator: Bayard Ney de 

Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 18/10/2017, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/10/2017). 

(Grifamos). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403518 Nr: 17030-18.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS AURELIO MROZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINEIA AMARAL MELLO DOS PASSOS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS EDUARDO MOREIRA 

SIQUERI - OAB:11733/MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 403965 Nr: 17471-96.2007.811.0003

 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: IGOR GIRALDI FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA GABRIEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, declaro nula a citação por edital (fls. 51/52 e 55/57), devendo o 

ato de comunicação inaugural ser repetido, mediante prévia requisição de 
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informações acerca do endereço da requerida junto ao BACENJUD e ao 

INFOJUD.Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 06 de março de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443761 Nr: 12430-46.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VELANIR SCHREIBER, MARIZA DE 

FATIMA SCHREIBER

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

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

devolução de Carta Precatória folhas n°205/210, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451007 Nr: 6187-52.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONCA - OAB:MT/13082

 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, tendo em 

vista a decisão de folhas 175/176, 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.: 708880 Nr: 3771-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO FRANCISCO TEIXEIRA, ADALTO 

TEIXEIRA, CRISTÓVÃO JOSÉ TEIXEIRA

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

OAB:OAB/MT3719

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

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

certidão retro, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726236 Nr: 7180-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, LARI KOLLN, HOJE 

TRANSPORTES LTDA ME, TEREZINHA GENTIR KOLLN

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

OAB:8.521/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

folha n°183, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727866 Nr: 8712-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOVIVA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON - CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

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

OAB:13241-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para apresentar à guia de 

recolhimento do selo, com a finalidade de regularizar a Certidão deferida a 

folha, 216v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730418 Nr: 10999-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI KOLLN, JONES LEONIR KOLLN, 

TEREZINHA GENTIL KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT8521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, 

MARILSON MENDES - OAB:OAB/MT16108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para retirar 

termo de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430865 Nr: 12732-12.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE FREITA, C HENRIQUE 

DE FREITAS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, face ao término do prazo de suspensão, conforme Decisão de 

folha 200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432512 Nr: 1177-61.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, FRANCIELI PEDROSO KROHN - 

OAB:13835-B/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS R. ISSY - 

OAB:GO/18.799

 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
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441945 Nr: 10614-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA, 

ESPÓLIO DE CELSO JARDIM RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

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

como, ao Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 

manifestarem sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fls. n° 142/143.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443209 Nr: 11877-96.2010.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAILDE DE SOUZA

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

FAUSTINO BACHECURE

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

OAB:MT/3572-A

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

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUNICE DE SOUZA, 

para devolução dos autos nº 11877-96.2010.811.0003, Protocolo 443209, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 707558 Nr: 2345-30.2012.811.0003

 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: ANA IZABEL DONIZETE CARDOSO, ONOFRE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, JUPIA DE 

OLIVEIRA MESTRE

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

OAB:6370/O MT, ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - OAB:18944, 

LEONARDO DOS SANTOS RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SILVIA 

MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

 Autos n.º 707558 – Ordinária.

Vistos etc.

Visando evitar controvérsia secundária acerca da validade processual, 

defiro o requerimento de fl. 69, após, aportando aos autos o estudo 

referenciado, cientifique-se o Estado de Mato Grosso para que manifeste 

eventual interesse na causa.

Após o cumprimento da determinação encimada, venham-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de março de 2019.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741112 Nr: 2744-88.2014.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA FERREIRA SANTANA

 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:

 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 dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737668 Nr: 461-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. O BORGES – ME, PATRICIA OLIVEIRA 

BORGES

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717398 Nr: 12829-07.2012.811.0003

 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: HORÁCIO ONOFRE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES RURAIS FAZENDA ESPERANÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

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

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

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

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-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, no prazo legal, 

apresentarem contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 

187/193-v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 769981 Nr: 2164-24.2015.811.0003

 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: MARIA PEREIRA DE SOUZA, AGRIPINO CAVALCANTE 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDE CAVALCANTE DE SOUZA DOS 

SANTOS, JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4.043-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:21019/O, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11922

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES 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, para reintegrar os autores na da posse da área descrita na inicial, 

bem como, condenar os requeridos a pagar a parte autora, aluguel pelo 

uso do bem objeto do comodato, a partir da notificação da extinção do 

comodato, ocorrida em 24/10/2014 (fls. 54/55), até a desocupação do 
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imóvel referenciado, montante a ser apurado em sede de liquidação de 

sentença.Expeça-se mandado de reintegração de posse, o qual deve ser 

cumprido com toda cautela que se fizer necessária, cabendo aos 

executores da ordem judicial todo o cuidado que se poderia exigir em 

situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou 

a contenda física com os réus.Ante a sucumbência da parte autora, 

condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 

85, §8º e §10º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto 

no artigo 98, §3º, do CPC, eis que defiro a AJG postulada a liça.Preclusas 

as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento de sentença no prazo legal, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C.Rondonópolis/MT, 06 de março de 2020.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816210 Nr: 1644-30.2016.811.0003

 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: ENOQUE PEREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

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

OAB:20.487

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

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO 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.: 818935 Nr: 2525-07.2016.811.0003

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXI LOCAÇÕES TRANSPORTE E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738, MAICON ANTONIO FLORENCIO - OAB:20621/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-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas 92, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800603 Nr: 14630-50.2015.811.0003

 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: NIVANDO ALVES DA SILVA, VALERIA COELHO CEZAR 

E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIO TODESCATT, CARTORIO DE REGISTRO 

DE IMOVEIS DO 1° OFICIO DA COMARCA DE RONDONOPOLIS, MARIA 

AUXILIADORA DE MORAES ARANTES, IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, 

ELAINE MARIA TODESCATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO 

CAVALCANTI FREITAS - OAB:6204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-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 autora, para impugnar a 

Contestação de folhas nº 244/260.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768926 Nr: 1681-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELINA BARBOSA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, KENIA MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 16.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cavalcante Urze 

Prado - OAB:148.984 - SP

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

como, ao Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 

manifestarem sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fls. n° 307/309.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800203 Nr: 14481-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/2000

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

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795145 Nr: 12444-54.2015.811.0003

 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): MARCELO NUNES MORENO

 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: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:/MT 3.764, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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, LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO - 

OAB:370960

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

 Intimação do patrono da parte autora, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851093 Nr: 149-14.2017.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERRA TRANSPORTE COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SOUTO ONORIO 

LAZZARI - OAB:MT/9381

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

como, ao Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 

manifestarem sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fls. n° 59/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389330 Nr: 2959-11.2007.811.0003

 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: ANESIA DOS SANTOS TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIHLA REGINA SILVA ALEXANDRE

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

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Certifico que, compulsando os presentes autos e, em consulta no Sistema 

Apolo de Informação e, ainda, ao DJE - Diário da Justiça Eletrônico do 

Estado de Mato Grosso, constatei que a intimação retro, com finalidade de 

manifestar, foi publicada equivocadamente em nome da Dra. ANNE 

CAROLINE ESCAME SANTOS, OAB/MT nº 22.502/O, sendo que deveria ter 

sido feita em nome da Dra. EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI, 

OAB/MT nº 6.209. Sendo assim, IMPULSIONO os autos, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre a 

Decisão de folha 349.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430960 Nr: 12856-92.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MESSIAS MOURA, ARNILDO HELINTON PFEIFER, 

ESPÓLIO DE ARI PEREIRA DO NASCIMENTO, ELIO VALERIO, ALCIDES 

SEMENTINO, SOLANGE LORENCI DAL BIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ARY AGACCI NETO - 

OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO 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.: 432570 Nr: 1235-64.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES, DACOPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, CRESO AMORIM TRANSPORTES E SERVICOS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MACHADO MUCHAGATA 

- OAB:6872/MT

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

SILVA - OAB:8184-A, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10520/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33369 Nr: 880-70.1981.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCLECIO DE CARVALHO, IRIA FREITAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIELE ANICÉSIO 

DE OLIVEIRA CAJANGO, para devolução dos autos nº 

880-70.1981.811.0003, Protocolo 33369, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004164-04.2020.8.11.0003

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

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS LONDRINA LTDA OAB - 

75.227.801/0001-93 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004164-04.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS 

LONDRINA LTDA REQUERIDO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME Vistos 

etc. Analisando os autos, observa-se que o presente feito foi distribuído 

por dependência aos autos de Recuperação Judicial nº 

1003996-36.2019.8.11.003, em trâmite junto ao Juízo da 4ª Vara Cível 

desta Comarca de Rondonópolis/MT. Dessa forma, proceda-se a sua 

redistribuição com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001340-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO JANJACOMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001340-14.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EXECUTADO: ANTONIO APARECIDO 

JANJACOMO Vistos. Expeça-se mandado de penhora para que o Sr. 

Meirinho proceda com a busca e penhora do veículo descrito no ID. 

21639238. No mais, determino a inclusão do nome do executado nos 

cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme autoriza o art. 782, 

§ 3º, do CPC. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003821-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO WEHNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003821-13.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: PAULO SERGIO WEHNER 

Vistos etc. Defiro o requerimento retro. Para tanto, determino que se 
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proceda com o necessário para a busca de veículos de propriedade 

do(a,) executado(a,s), junto ao RENAJUD. Restando frutífera tal diligência, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens contritos, para 

cumprimento no endereço fornecido nos autos. Intime-se. Expeça-se o 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010432-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VANDERLEI DE LIMA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010432-79.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ANTONIO VANDERLEI 

DE LIMA LOPES Vistos. Defiro a suspensão do feito, pelo prazo de 120 

(cento e vinte dias) dias, consoante requerimento retro. Decorrido o prazo 

da suspensão em comento, intime-se a parte autora para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014688-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014688-94.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MILTON BENTO FERREIRA REQUERIDO: BANCO CETELEM 

S.A. Vistos etc. Recebo a EMENDA de ID. 26451913. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA movida por MILTON BENTO FERREIRA em face de 

BANCO CETELEM S/A (BANCO BGN S/A). RECEBO a inicial, eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do CPC e não incide nas hipóteses do 

art. 330, do mesmo Código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o 

caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

CPC. Nada obstante as razões expostas pelo autor e os documentos 

apresentados, de se ver que, neste momento processual, o pedido liminar 

não merece acolhimento. Nos termos do art. 294 do Código de Processo 

Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O 

caso específico dos autos está a atrair a aplicação da primeira 

modalidade. A regulamentação dos requisitos da tutela de urgência está 

no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. De proêmio, registre-se que o pleito 

antecipatório da autora consiste em determinação judicial para que o réu 

suspenda os descontos de valores referentes às parcelas de empréstimo 

consignado em seu benefício previdenciário. Apesar do alegado pela 

autora, vislumbra-se a possibilidade de regularidade da operação, mesmo 

porque a documentação carreada não é clara a ponto de explicitar alguma 

conduta desarrazoada dos bancos requeridos. Pelo carreado, não se 

pode deduzir, a título de exemplo, mesmo em um juízo perfunctório, se o 

cobrado refere-se a contrato não firmado, como alega o autor, ou se, 

arrependido, contratou e pretende proceder com o seu cancelamento, ou 

mesmo se se trata de algum eventual refinanciamento de dívida, tanto que, 

da documentação apresentada em sede de reclamação administrativa - 

muito embora por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (ID. 

26241622) e não pelo requerido BANCO CETELEM S/A (BANCO BGN S/A) 

-, nota-se, justamente, a apresentação da última justificativa. Entendo, 

portanto, por prematura a concessão da Tutela Antecipatória nos moldes 

pleiteados pelo autor, sem que antes seja oportunizado prévio 

esclarecimento pela parte contrária. Considero que os elementos de 

convicção apresentados no presente momento processual pelo 

requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, a ponto de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu. 

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução 

processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia 

encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde a 

angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os 

seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS QUE NÃO TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Para concessão de medida liminar é 

necessário que ambos os requisitos do artigo 273 do CPC estejam 

presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70058589417, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 

Giannakos, Julgado em 16/04/2014). (destacamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO. 

MANUTENÇÃO. Para concessão de medida liminar é necessário que os 

requisitos do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no 

presente caso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. 

Órgão Julgador Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça 

do dia 05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque 

Menine. (destacamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência vindicado. DEFIRO a AJG postulada na inicial. Dispõe o art. 334 

do CPC, que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não 

for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência 

de conciliação ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 

183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004146-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTOS CARNEIRO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT26635/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPORIO ANA LUIZA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004146-80.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEANDRO SANTOS CARNEIRO LTDA - EPP REQUERIDO: 

EMPORIO ANA LUIZA LTDA - ME Vistos, etc. Cuida-se de PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM CARÁTER 

ANTECEDENTE proposta por FRIGORÍFICO RONDONÓPOLIS LTDA. em 

face de EMPÓRIO ANA LUIZA LTDA., ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial. Aduz o autor, em síntese, ter sido 

surpreendida com a informação de que havia sido protestada pelo 

requerido junto ao 4° Tabelionato de Notas e Privativo do Protesto de 

Títulos de Rondonópolis, em virtude de 02 (duas) supostas duplicatas 

mercantis sem aceite, de números 289176 e 288362, provenientes do não 

pagamento de 02 (dois) boletos nos valores, respectivamente, de R$ 

2.870,20 e R$ 9.954,00, com vencimentos em dezembro/2019. Relata que 

a surpresa se deu ante o fato de inexistir qualquer pendência junto ao 

requerido, não tendo sequer recebido, previamente, duplicata pra “aceite” 

ou “recusa” e, muito menos, notificação pelo Tabelionato. Portanto, pede o 

autor a concessão de Tutela Antecipada a fim de que seja sustado 

referido protesto. Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Nos 
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termos do art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. O caso específico dos autos 

está atrair a aplicação da primeira modalidade. 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. No que tange ao segundo elemento legal, qual 

seja, o perigo de dano, conclusão óbvia e despicienda de maior 

aprofundamento é a de que aquele que tem seu nome injusta ou 

indevidamente protestado e/ou inserido em cadastros restritivos amarga 

inúmeros dissabores, mormente creditícios, estando aí configurado. 

Quanto à probabilidade o direito, a fim de corroborar sua narrativa, o autor 

trouxe aos autos certidões comprobatórias do protesto (ID. 30052572), o 

que, todavia, não é suficiente à conclusão de inexistência de relação 

negocial, como alega. Noutro giro, tem-se que a prova de inexistência de 

tal negócio jurídico por parte do autor consistir-se-ia em evidente prova 

diabólica, o que é vedado: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A 

PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DO RÉU. Nas 

ações em que o autor nega a existência de negócio jurídico firmado entre 

as partes, o ônus de provar a existência do contrato é da parte ré, diante 

da dificuldade de se produzir prova negativa. (TJ-MG - AC: 

10105160209547002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

25/06/2019, Data de Publicação: 11/07/2019). (Negritamos). Em sendo 

assim, atento às nuances do caso concreto, entendo por bem, a teor do 

permissivo do §1º, do art. 300, do CPC[1], DEFERIR a liminar pretendida, 

mediante o prévio depósito judicial do valor atualizado do débito litigioso, 

determinando-se a expedição de ofício ao 4º Tabelionato de Notas e de 

Protesto de Títulos desta Comarca, a fim de que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, suste os efeitos do protesto contra o autor, fundado no 

débito em discussão, indicado no ID. 30052587, sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da obrigação 

controvertida na liça. Efetuado o depósito judicial na forma comandada 

acima, expeça-se o necessário ao cumprimento da presente decisão e 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, aditar a petição 

inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final, a teor do art. 303, § 

1º, inc. I, do CPC. Registro que a tutela de urgência poderá, nos termos do 

art. 296, do CPC, ser revogada a qualquer tempo, diante de eventual 

alteração da situação do quadro probatório. No mais, nos termos do art. 

303, § 1º, inc. II, do CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 02 

de JUNHO de 2020, às 10h, a qual será realizada na Central de 

Conciliação e Mediação desta Comarca. Citem-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). Com a contestação, manifeste-se a parte 

autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] 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. § 1 o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. (Grifamos).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004261-04.2020.8.11.0003

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

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004261-04.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOSE CARLOS DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C/C INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE proposta por JOSÉ CARLOS DA 

SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos qualificadas. 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.” Em um juízo de cognição rarefeita, o 

suficiente ao que exige o momento processual, e, ainda, evocando a 

Teoria da Asserção[1] ou da Prospettazione ou da verificação in statu 

assertionis, desenvolvida com lastreio em Liebman e acolhida pelo Direito 

Pátrio[2], entendo como presente a probabilidade do direito, posto que 

eventual suspensão estaria amparada em exação unilateral de diferença 

de consumo de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/139083-0, 

referente a período pretérito, conforme documentação acostada aos 

autos. Com efeito, a conduta epigrafada da demandada tem sido motivo de 

reparo pela jurisprudência, que tem rechaçado o corte de serviço de tal 

estirpe, quando fundado em cobrança de diferença de consumo, relativa a 

fornecimento em período pretérito, apurada em aferição unilateral de 

medidor de consumo. Corroborando o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA NA FATURA ORDINÁRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. 1) O 

corte no fornecimento de energia elétrica, em virtude de inadimplência, é 

autorizado para débito atual e desde que haja prévia notificação do 

consumidor, porém, em relação a débitos pretéritos, de recuperação de 

consumo de energia, a concessionária não poderá fazê-lo, pois acaba 

tornando inviável o adimplemento da fatura, violando, assim, o equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato e o devido processo legal de apuração 

do débito previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 2) Agravo de 

Instrumento provido para, reformando a decisão, conceder tutela 

provisória de urgência para determinar que a Companhia de Eletricidade do 

Amapá (CEA) se abstenha de suspender o corte no fornecimento de 

energia elétrica em relação a débito pretérito. (TJ-AP - AI: 

00002987020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA 

PINI, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal). (Grifamos). 

ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - MARCAÇÃO A MENOR DO EFETIVO 

CONSUMO - SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE 

DO FORNECIMENTO. 1. A Segunda Turma, na assenta de 13 de fevereiro 

de 2007, no julgamento do REsp 633.722/RJ, de relatoria do Min. Herman 

Benjamin, entendeu que não sendo o caso de discussão a respeito da 

energia elétrica ordinariamente fornecida, estando o consumidor em 

situação de adimplência, impossível a suspensão do fornecimento de 

energia como forma de obrigar o consumidor ao pagamento, 

reconhecendo as condições técnicas unilaterais para apuração da fraude. 

2. In casu, verifica-se dos autos que houve suspensão do fornecimento 

de energia elétrica após constatação de fraude no medidor, ocasionando 

um prejuízo à concessionária no valor de R$ 5.949,44 (cinco mil 

novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 3. 

Impossível o corte do fornecimento de energia elétrica no caso sub 

examen, sendo necessário procedimento ordinário de cobrança para 

créditos decorrentes de apuração de fraude no medidor. Recurso especial 

provido, para retomar o fornecimento de energia elétrica. (REsp 

962.631/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 04.09.2007, DJ 19.09.2007 p. 261). (Sublinhamos). APELAÇÃO 

CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA 

CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, 

DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. I - Constatadas 

irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se exigível o débito 

oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme o disposto no 

art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. II - É ilegal o corte de 

energia elétrica nos casos de dívida contestada em Juízo decorrente de 

débitos pretéritos. Recursos desprovidos. (TJ-RS - AC: 70079725438 RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 49 de 420



28/01/2019). (Grifamos). Entrementes, verifico também a existência do 

perigo de dano, tendo em vista a essencialidade do serviço invocado na 

exordial[3], que, caso suspenso, poderá ocasionar excessivo gravame e 

prejuízo à parte autora, bem como a seus familiares, circunstâncias estas 

que, jungidas, recomendam o deferimento do pleito in limine litis formulado. 

Tenho, portanto, que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se configurados. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, nesta fase de 

cognitio non plena, entendo que estão presentes os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência invocada na exordial. Isto 

posto, defiro a liminar pleiteada pela parte requerente para o fim de 

determinar que a demandada, no prazo de 24h, abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do 

autor, ou, caso já tenha efetuado o corte, restabeleça-o, DESDE QUE tais 

medidas tenham por fundamento os débitos pretéritos referentes à 

recuperação de consumo, quais sejam eles R$ 892,80 (oitocentos e 

noventa e dois reais e oitenta centavos) e R$ 913,53 (novecentos e treze 

reais e cinquenta e três centavos), ambas com vencimento em 30/12/2019 

(ID. 30098225 – Pág. 1 e ID. 30098226 – Pág. 1), R$ 966,60 (novecentos e 

sessenta e seis reais e sessenta centavos) e R$ 10,96 (dez reais e 

noventa e seis centavos), ambas com vencimento em 28/02/2020 (ID. 

30098229 – Pág. 1 e 30098231 – Pág. 1) e R$ 352,83 (trezentos e 

cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), com vencimento em 

29/05/2020 (ID. 30098222 – Pág. 1), sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada ao valor da obrigação controvertida na liça. 

Ante a documentação carreada, DEFIRO a AJG postulada. Dispõe o art. 

334 do CPC, que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a parte autora 

requereu a dispensa da audiência de conciliação nos presentes autos. 

Assim, por ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] “O que 

importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a 

afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito”, explica Luiz 

Guilherme Marinoni (1991, p. 58 apud DIDIER JR., p. 182). [2] RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROMESSAS DE 

COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, 

II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE.INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 

CONDIÇÕES DA AÇÃO.APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO 

ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao art. 535, II, do CPC se 

foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso pelo 

Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação expressa 

sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no caso em que 

a análise aprofundada das condições da ação é obstada pela teoria da 

asserção. 2. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e 

a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da 

análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se 

recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de 

tais preliminares. 3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a 

necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de 

recurso especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos 

autos (Súmula nº 7 do STJ). 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2016, DJe 07/03/2016) (Grifamos). [3] Art. 22. Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. (grifei)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002886-65.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ALTIELE NUNES FERREIRA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BV. 

FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face 

de ALTIELE NUNES FERREIRA. Sustenta o autor, em síntese, ter celebrado 

com a requerida, em 04/05/2017, Contrato de Financiamento Para 

Aquisição de Bens, no valor de R$ 45.861,02 (quarenta e cinco mil, 

oitocentos e sessenta e um reais e dois centavos), pactuando-se como 

garantia do cumprimento da obrigação contratual a alienação fiduciária do 

veículo descrito na inicial, qual seja, MERCEDES-BENZ L-1318 4X2 2P 

(DIESEL), ANO/MODELO 2010/2010, PLACA NJQ-5445, CHASSI 

9BM694000AB707872. Alega que o requerido deixou de efetuar os 

pagamentos devidos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda. Em 

análise aos autos, constata-se que o presente feito fora proposto contra 

empresário individual em recuperação judicial, por decisão prolatada em 

07/11/2019, nos autos n.º 1013520- 57.2019.8.11.0003, em trâmite na 4ª 

Vara Cível desta Comarca (ID. 29494705). O requerido pugnou pela 

suspensão do presente feito, em virtude de decisão judicial proferida no 

bojo dos autos supracitados, a qual determinou a suspensão de decisões 

judiciais que ordenaram a busca e apreensão dos bens da requerida, bem 

como os obstou a retirada da posse do devedor durante o prazo de 

blindagem. É o breve e necessário relatório. Fundamento e DECIDO. Os 

argumentos trazidos pelo autor e os documentos juntados deixam claro 

que o contrato firmado entre as partes está garantido por alienação 

fiduciária, prevendo o artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005 que: Art. 49. 

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos. [...] § 3º Tratando-se de credor titular 

da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de 

arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel 

cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou 

irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário 

em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se 

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 

de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a 

legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de 

suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei[1], a venda ou a 

retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial. A interpretação literal do artigo permite concluir 

que os créditos garantidos por alienação fiduciária e/ou arrendamento 

mercantil não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, 

o E. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento veiculado no informativo 

de jurisprudência nº 550[2], decidiu que em algumas hipóteses é possível 

excepcionar a regra da não submissão do crédito garantido por alienação 

fiduciária ao procedimento da recuperação judicial, a depender da análise 

quanto à essencialidade do bem. Logo, a suspensão do presente feito 

está umbilicalmente ligada à comprovação da essencialidade do bem e de 

exame dessa essencialidade, a ser realizada pelo Juízo recuperacional. O 

expediente juntado no ID. 29494705 e ss., informa decisão judicial 

p r o f e r i d a  n o s  a u t o s  d e  R e c u p e r a ç ã o  J u d i c i a l  n º 

1013520-57.2019.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Cível 

desta Comarca de Rondonópolis-MT, da qual transcrevo, ipsis litteris, o 

que se segue: “ORDENO A SUSPENSÃO do curso da prescrição e DE 

TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA AS EMPRESAS 

REQUERENTES, inclusive aquelas dos credores particulares dos sócios 

solidários, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os respectivos 

autos permanecer no juízo onde se processam. [...] Adianto que, durante a 

vigência do prazo de blindagem, também DEVERÃO PERMANECER 

SUSPENSOS OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS OU DE CONSTRIÇÃO que 

tenham por objeto bens e valores que compõem ativos e bens essenciais 

do patrimônio das empresas em recuperação judicial, ficando VEDADA A 

RETIRADA DA POSSE dos mesmos.” Consigne-se, portanto, a existência 

do destacado comando que obstaculiza o prosseguimento da presente 
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demanda em relação ao veículo discutido, mormente porque não consta 

qualquer ressalva, especificamente, no que toca à res litigiosa. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA RÉ - LEI 11.101/05 - 

POSSIBILIDADE - BEM ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE 

EMPRESARIAL. 1. Nos termos dos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 

nº.911/69, possível a busca e apreensão de bem dado em garantia 

fiduciária quando constituído em mora o devedor. 2. Contudo, nos termos 

do art. 47 da Lei nº.11.101/2005, deve ser priorizado o princípio da 

preservação da empresa no plano de recuperação judicial. 3.Assim, não 

obstante o crédito de proprietário fiduciário estar excluído dos efeitos da 

recuperação judicial nos termos do § 3º do art. 49 da Lei nº.11.101/2005, 

a retomada de bens essenciais ao funcionamento da atividade empresarial 

se mostra indevida, diante da necessidade de resguardar o 

restabelecimento do desenvolvimento da sociedade e o futuro do plano de 

recuperação judicial. 4. Portanto, deve ser suspensa a ordem de busca e 

apreensão dos bens dados em garantia fiduciária, até o término do prazo 

de suspensão das ações e execuções decorrente da recuperação judicial 

da empresa ré e apresentação do plano de recuperação judicial para a 

quitação dos débitos, entre eles, o objeto da ação de busca e apreensão. 

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 

10000190128637001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de 

Julgamento: 13/05/0019, Data de Publicação: 15/05/2019). (Grifamos). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS 

OBJETO DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO INADIMPLIDOS. EMPRESA RÉ 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LIMINAR EM 

RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL QUE SUSTOU OS EFEITOS DE ANTERIOR DECISÃO QUE 

AUTORIZOU A APREENSÃO DOS BENS. DESCABIMENTO. VENDA OU 

RETIRADA DOS BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE 

EMPRESARIAL DA RECUPERANDA IMPEDIDA APENAS DURANTE O 

PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS E NÃO INDEFINIDAMENTE (ARTS. 

49, § 3º, E 6º, § 4º, DA LEI 11.101/05). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 

21430988220188260000 SP 2143098-82.2018.8.26.0000, Relator: Gilberto 

Leme, Data de Julgamento: 06/11/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/11/2018). (Grifamos). ANTE O EXPOSTO, 

SUSPENDO a tramitação do feito pelo prazo de blindagem e suas 

eventuais prorrogações, contado a partir da publicação da r. decisão 

p r o f e r i d a  n o s  a u t o s  d e  r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l  n . º 

1013520-57.2019.8.11.0003, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, cabendo ao autor informar o término do prazo. Recolha-se 

eventual mandado de busca e apreensão expedido, com as devidas 

comunicações. Inobstante, intime-se a parte autora para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, manifestar-se acerca das informações trazidas 

pelo requerido. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 6º A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. [...] § 4º Na recuperação judicial, a 

suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 

deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após 

o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. [2] 

DIREITO EMPRESARIAL. NÃO SUBMISSÃO DE CRÉDITO GARANTIDO POR 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AOS EFEITOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Não 

se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos 

por alienação fiduciária de bem não essencial à atividade empresarial. O 

art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos. Por sua vez, o § 3º do mesmo artigo prevê hipóteses 

em que os créditos não se submeterão aos efeitos da recuperação 

judicial, entre eles, os créditos garantidos por alienação fiduciária. A 

jurisprudência do STJ, no entanto, tendo por base a limitação prevista na 

parte final do § 3º do art. 49 – que impede a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua 

atividade empresarial – e inspirada no princípio da preservação da 

empresa, tem estabelecido hipóteses em que se abre exceção à regra da 

não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao 

procedimento da recuperação judicial. De acordo com a linha seguida pelo 

STJ, a exceção somente é aplicada a casos que revelam peculiaridades 

que recomendem tratamento diferenciado visando à preservação da 

atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em que o bem dado em 

alienação fiduciária componha o estoque da sociedade, ou no caso de o 

bem alienado ser o imóvel no qual se situa a sede da empresa. Em suma, 

justifica-se a exceção quando se verificar, pelos elementos constantes 

dos autos, que a retirada dos bens prejudique de alguma forma a atividade 

produtiva da sociedade. Caso contrário, isto é, inexistente qualquer 

peculiaridade que justifique excepcionar a regra legal do art. 49, § 3º, 

deve prevalecer a regra de não submissão, excluindo-se dos efeitos da 

recuperação judicial os créditos de titularidade da interessada que 

possuem garantia de alienação fiduciária. (CC 131.656-PE, Rel. Min. Maria 

Isabel Gallotti, julgado em 8/10/2014). (Grifamos).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005140-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA CRUZ (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)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005140-16.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BRUNA DA CRUZ EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL Vistos, 

etc. Conforme se depreende dos autos, o liquidante manifesta-se pela 

desistência da ação em relação aos liquidados JAMES MATTHEW MERRIL 

e CARLOS NATANIEL WANZELLER (ID. 22096023) A faculdade de desistir 

é assegurada ao credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil[1]. 

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação 

executiva e JULGO EXTINTO o processo em relação em relação aos 

liquidados JAMES MATTHEW MERRIL e CARLOS NATANIEL WANZELLER, 

nos termos do artigo 925 do Código de Processo Civil[2]. Proceda-se com 

a exclusão dos referidos liquidados do polo passivo da demanda. Sem 

prejuízo, certifique-se a Secretaria acerca da citação dos demais 

integrantes do polo passivo. Em sendo negativa, determino, desde já, que 

se renove o ato citatório nos moldes já estabelecidos. P.I.C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 775. O exequente tem o 

direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida 

executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o 

seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem 

apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas 

processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais casos, a 

extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. [2] 

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003777-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003777-28.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: LEONIDAS PEREIRA 

DA SILVA - ME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizado por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

face de LEÔNIDAS PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. Intimado o autor, por meio de 

seu patrono, para pagamento das custas processuais, assim não 

procedeu (ID. 25963134). É o sucinto relato. Fundamento e DECIDO. A 
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jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução do mérito, nestes casos, conforme 

podemos verificar nos arestos abaixo: CIVIL. PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO 

AO OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DO PATRONO. POSSIBILIDADE. 

APELAÇÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDA. 1. Havendo a determinação do 

Juiz a quo para recolhimento das custas do Oficial de Justiça para citação 

da parte requerida e inexistindo qualquer manifestação no prazo 

estipulado, cabe ao Magistrado julgar o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IV, do NCPC. 2. Apelação conhecida e não 

provida. (TJ-AM 06024776320178040001 AM 0602477-63.2017.8.04.0001, 

Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 

30/07/2018, Primeira Câmara Cível). (Grifamos). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, 

através de sua Corte Especial, firmou orientação de que o cancelamento 

da distribuição do processo, por ausência de recolhimento das custas 

iniciais, independe da prévia intimação pessoal da parte. (...) AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp n. 1336820/SP, Rel. Min. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julg. 14/10/2014, 

DJe 21/10/2014).(grifamos) APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há necessidade de 

se intimar pessoalmente o autor da demanda antes do cancelamento da 

distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais, porquanto é 

regido pelo art. 257 do CPC, que não traz essa exigência. Precedentes do 

STJ. (TJMT. Apel.Cív. n. 72320/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

6ª Câm.Cív., Julg. 04/09/2013, Publ. 09/09/2013).(ressaltamos) Diante do 

entendimento profligado nos julgados acima que se amoldam perfeitamente 

ao caso sub judice, não subsiste outra providência a ser adotada no 

presente feito que não a sua extinção sem resolução de mérito, vez que 

não procedeu ao recolhimento dos emolumentos judiciários. ISTO POSTO, 

pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. 

Custas processuais pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Expeça-se o 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006977-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOULART BARDELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006977-38.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. REQUERIDO: RAFAEL GOULART BARDELLI Vistos. BMW 

FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO deduziu a 

ação referenciada em face de RAFAEL GOULART BARDELLI, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que no ID 21910384 as partes 

noticiaram a autocomposição, requerendo sua homologação e extinção do 

feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes no ID 

21910384 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. Custas processuais e 

honorários advocatícios, na forma do acordo em comento. No mais, 

existindo eventual restrição judicial no veículo objeto do litígio, proceda-se 

a devida baixa. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017117-34.2019.8.11.0003

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:

MARLUZI DAN GOIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1017117-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: MARLUZI DAN GOIS 

Vistos etc. O requerente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no ID. 

28492003, contra a decisão proferida no ID. 27822347, aduzindo, em 

síntese, que o decisum foi omisso/contraditório, porquanto [i] não constou 

o termo inicial para purgação da mora, e [ii] não existe limitação à 

possibilidade de se alienar, transferir e retirar o veículo da Comarca 05 

(cinco) dias após execução da medida liminar, decorrido o prazo de 

purgação in albis. É o sucinto relato. DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. No que tange à suposta ausência de termo 

inicial para purgação da mora, a pretendida alteração se mostra 

desnecessária ao passo que o comando judicial guerreado é claro ao 

apontar o fundamento legal de suporte, qual seja, o art. 3º, e seus §§ 1º e 

2º, do DL 911/69, o qual evidencia que a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário 

“cinco dias após executada a liminar mencionada no caput”, tema, 

inclusive, já decidido pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp 

Repetitivo 1418593/MS[1]). Quanto ao suposto cerceamento do exercício 

de posse, a alteração pretendida também não merece amparo, sendo 

uníssono o entendimento do E. TJMT nesse sentido: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

CREDOR FIDUCIÁRIO – RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA- 

EXIGÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE PLENA DO BEM – 

POSSIBILIDADE – PRUDENTE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na espécie, não se verifica qualquer 

mácula ou medida desarrazoada no tocante a simples exigência de que a 

retirada do bem da comarca ocorra apenas após a consolidação da 

propriedade em nome do credor, ou seja, após o decurso do prazo que o 

devedor dispõe para purgar a mora. Como cediço, após o prazo da 

purgação da mora, a posse do bem será consolidada em definitivo em 

favor do credor, de modo que, a medida em questão busca apenas 

imprimir segurança às partes. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 10036243320188110000 MT, Relator: SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018). 

(Grifamos). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – 

PEDIDO DE RETIRADA DO BEM DA COMARCA NEGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. De acordo com a legislação de 

regência, 3º, §§ 1º e 2º do Decreto Lei n. 911/69, não incorre em erro a 

decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar 

de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, tendo em vista a 

possibilidade de o devedor efetuar a quitação da dívida. (TJ-MT - AI: 

00777559820158110000 77755/2015, Relator: DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/08/2015, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2015). (Grifamos). AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA 

PAGAMENTO DA DÍVIDA - TERMO INICIAL – CUMPRIMENTO DA LIMINAR - 

ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO BEM 

DA COMARCA – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o preconizado no art. 

3º, § 1º, do Decreto-lei 911/69, consolidar-se-á a propriedade do bem ao 
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credor fiduciário quando não efetivada a quitação da dívida, no prazo de 

cinco dias, contados a partir da efetivação da medida liminar de 

apreensão. 2. Em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, 

imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da 

Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado 

para pagamento integral do débito. 3. Decisão monocrática mantida. (TJ-MT 

- AGR: 00376270220168110000 37627/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2016). (Grifamos). A pretendida 

alteração da Decisão, portanto, se revela despicienda. Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido. (Grifamos).

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001724-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSANO MARCONDES BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo: 1001724-74.2016.8.11.0003. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: ROSSANO 

MARCONDES BARBOSA Vistos etc. O requerente opôs embargos de 

declaração no ID. 21910002, contra a decisão proferida no ID. 21527815, 

aduzindo, em síntese, que foi omissa ao deixar de fixar os honorários 

advocatícios quando da conversão da ação de busca e apreensão em 

execução de título extrajudicial. É o sucinto relato. Fundamento e DECIDO. 

Razão assiste ao embargante. Compulsando os autos, verifico que, de 

fato, a decisão guerreada deixou de analisar o ponto supracitado. Isto 

posto, provejo os presentes embargos para o fim corrigir a omissão 

apontada pelo requerente/embargante, passando o decisum de ID. 

21527815 a ter a seguinte redação: “Ante ao exposto, nos moldes do art. 

4º do Decreto-Lei 911/69 DEFIRO o pedido de conversão da ação de 

busca e apreensão em execução de título extrajudicial. 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.” No mais, permanece 

o decisum tal como lançado. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001593-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001593-60.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Vistos etc. A parte requerente opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO (ID 29208732) em face da decisão prolatada no ID. 

28808977, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado comando 

judicial. É o sucinto relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que 

inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise 

explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente 

sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à 

estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção 

insertos na liça. Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se 

revela despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via 

do recurso adequado. Isto posto, ausentes as hipóteses legais que 

autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. No mais, 

cumpra-se o comando judicial embargado. Intimem-se. Expeça-se o 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013698-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/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:

JHONATAN RECH DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013698-40.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JHONATAN RECH DA 

SILVA Vistos etc. A parte requerente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

(ID 25577156) em face da Sentença prolatada no ID. 25231542, aduzindo, 

em síntese, haver omissão no citado comando judicial, ao passo que teria 

deixado de homologar o acordo entabulado em virtude da não citação do 

requerido. É o sucinto relato. Decido. Alinhando-se ao entendimento abaixo 

transcrito, entendo que razão assiste ao embargante. LOCAÇÃO. AÇÃO 

DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. NOTÍCIA DA TRANSAÇÃO 

ENTRE AS PARTES FORMULADA ANTES DA CITAÇÃO. PLEITO DE 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. É 

devida a homologação do acordo que propiciou a extinção da dívida, 

mesmo que não tenha ocorrido a citação, pois a ré passou a integrar a 

relação processual mediante o comparecimento espontâneo e estão 

presentes os requisitos legais. (TJ-SP - AI: 21102232520198260000 SP 

2110223-25.2019.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

07/06/2019). (Grifamos). Isto posto, provejo os presentes embargos para 

o fim corrigir a omissão apontada pelo requerente/embargante, passando 

o decisum de ID. 25231542 a ter a seguinte redação: “Vistos etc. BANCO 

BRADESCO S/A deduziu a ação referenciada em face de JHONATAN 

RECH DA SILVA, ambos qualificados. O feito teve seu trâmite normal, 

sendo que no ID. 21999797 as partes noticiaram autocomposição, 

requerendo sua homologação e extinção do feito. É o sucinto relato. 

DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes no ID. 21999797, 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 decisão de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Custas e honorários nos termos do 

acordo. Preclusas as vias recursais, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo.” Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001055-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACIEL DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

(Processo nº 1001055-16.2019.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar a preliminar arguida no Id. 21441325. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007468-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007468-79.2018.8.11.0003 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 do autor referente ao período 

de janeiro a dezembro de 2018. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 10 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000472-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES OAB - MT19914/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000472-65.2018.8.11.0003 Vistos etc. Determino a 

expedição de ofício a empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda, localizada 

nesta cidade, para que no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe cópia da 

relação de funcionários incluídos no contrato de seguro realizado junto a 

requerida em outubro de 2016. Vindo aos autos a informação, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis-MT, 10 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005609-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005609-96.2016.8.11.0003 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, 
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manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008732-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001869-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE VINICIUS SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO SOARES GIGLIO OAB - MT0015474A (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

 

CD. PROC. 1001869-96.2017.8.11.0003 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. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001869-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE VINICIUS SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO SOARES GIGLIO OAB - MT0015474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003074-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005479-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010344-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007180-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 55 de 420



LUIZ HENRIQUE TELPIZOV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA OAB - MT21728/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))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003125-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C GAMARRA - ARTEFATOS DE CIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR AGUIAR (REQUERIDO)

 

Código Processo nº 1003125-11.2016.8.11.0003 Pedido de Tutela Cautelar 

de Medida Protetiva com Pleito Urgente de Busca e Apreensão de Veículo 

Requerente: C Gamarra Artefatos de Cimento Me Requerido: Valdemir 

Aguiar Vistos etc. C GAMARRA ARTEFATOS DE CIMENTO ME, ambas 

qualificadas nos autos, ingressou com PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE 

MEDIDA PROTETIVA COM PLEITO URGENTE DE BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO contra VALDEMIR AGUIAR, também qualificado no processo, 

visando obter a apreensão do veículo descrito na inicial. O autor alega ter 

celebrado instrumento particular de compra e venda de bem móvel com o 

requerido, referente ao veículo caminhão, marca Mercedes Benz, modelo 

L2220, ano fabricação/modelo 1988, cor amarela, placa ADS1424, pelo 

valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Sustenta que o 

pagamento se daria com dois cheques pós datados, sendo o primeiro no 

importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), datado para o dia 

15/08/2016; o segundo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) datado 

para o dia 15/08/2016, sendo este último após a compensação, seria 

devolvido R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao requerido. Diz que após entrega 

do automóvel, ficou acordado entre as partes que o veículo somente seria 

entregue após a compensação do último cheque, contudo os cheques 

dados em pagamento foram devolvidos pelo Banco sacado pelo motivo 25 

(cancelamento de talonário pelo participante destinatário). Argui a prática 

do crime de estelionato (art. 171, do CP), vez que registrou boletim de 

ocorrência em razão do ocorrido, pois não obteve êxito em localizar o 

demandado. Requer a apreensão do bem, liminarmente. Ao final requer a 

posse definitiva do veículo. Juntou documentos. A liminar foi deferida (Id. 

4148191). Citado, o réu não apresentou defesa (Id. 11628495). Ao revel 

preso, foi nomeado Curador Especial, que apresentou defesa (Id. 

14345080). Tréplica (Id. 15794384). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, nos termos do artigo 355, I e 

II, do CPC, uma vez que a questão é unicamente de direito e dispensa 

dilação probatória para o desfecho da causa, aliado ao fato do réu não ter 

apresentado defesa. O requerido não apresentou defesa, embora citado, 

razão pela qual foi decretada a sua revelia (Id. 11628495). Na forma do 

artigo 344 do Novel 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, e da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, 

restam incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados 

pelo réu. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos 

fatos 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 Cândido Rangel Dinamarco , verbis: “A controvérsia 

sobre os fatos constitutivos alegados pelo autor é criada sempre que de 

alguma maneira seja posta diante do juiz uma negativa direta, uma versão 

fática diferente, uma razão lógica pela qual esses fatos não poderia ter 

acontecido conforme descritos na inicial etc, - criando-se com esses 

comportamentos uma dúvida nos espírito de quem vai julgar. Não importa o 

modo como a dúvida sobre o fato haja sido criada, o que importa é que ela 

haja sido criada no momento oportuno, que é o da primeira manifestação 

do demandado no processo. Essa primeira reação é a resposta do réu, 

que constitui sua reação ao estímulo representado pela demanda inicial do 

autor. (...) Não importa de onde ou de quem veio a afirmação contrária, o 

que importa é se veio ou não. Por isso, reputam-se controversas, e 

portanto dependentes de prova, todas as afirmações sobre fatos, 

contidas na petição inicial e de algum modo negadas por algum sujeito 

processual. (...) No art. 302, inc. III, estabelece-se que os fatos alegados 

na petição inicial não se presumem ‘se estiverem em contradição com a 

defesa, considerada em seu conjunto’ – o que é uma confirmação quase 

explícita de que qualquer negativa feita nos autos gera controvérsia (...). 

(...) É relativa e não absoluta a presunção estabelecida pelos arts. 302 e 

319 do Código de Processo Civil. Pela técnica das presunções relativas, a 

lei exclui a necessidade de prova sobre um fato, o que significa que ele 

permanece fora da prova e o interessado, dispensado do onus probandi 

(art. 334, inc. III: supra, n. 821). O que autoriza o legislador a instituir 

presunções é o juízo de probabilidade que faz, sabendo que, no 

desenvolvimento das coisas do mundo e das relações entre as pessoas, 

há fatos que são ordinariamente indicativos da ocorrência de outros fatos 

(...). O efeito da revelia é ditado no art. 319 porque o legislador entendeu 

que a inatividade do réu seja significativa de seu desinteresse pela causa. 

(...) Como toda presunção relativa, também essa não tem o valor tarifado e 

invariável próprio aos sistemas de prova legal. No sistema da livre 

apreciação da prova segundo os autos (livre convencimento, art. 131: 

supra, nn. 814 ss.), o juiz dar-lhe-á o valor que sua inteligência 

aconselhar, feito o confronto com o conjunto dos elementos de convicção 

eventualmente existentes nos autos e levando em conta a racional 

probabilidade de que os fatos hajam ocorrido como disse o autor. (...) A 

convicção contrária pode resultar da existência de prova nos autos, 

desmentindo ou pondo em dúvida as alegações do autor; essa prova pode 

ter sido produzida até por este mesmo (princípio da aquisição da prova) ou 

pelo réu que, embora apresentando resposta tardia e por isso sendo 

revel, haja trazido documentos aos autos (infra, n. 802). A relativização do 

efeito da revelia e do ônus da impugnação especificada dos fatos é uma 

constante na jurisprudência brasileira (...).” (fls. 526-535) (grifei). 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. Adentro diretamente 

no mérito da lide observando que a questão cinge-se ao pedido de busca 

e apreensão do veículo descrito na inicial. Conforme disposto no artigo 

300, caput, do Código de Processo Civil determina que "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 ". Da mesma forma, o artigo 301 do CPC, também, estabelece 

que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito." Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. 

FUNGIBIILDADE DA MEDIDA CAUTELAR. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO DE 

COISA. SEQUESTRO. MEDIDA CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 

PROVIMENTO PARCIAL. O poder geral de cautela, por configurar 

prerrogativa que visa a assegurar o efetivo resultado prático da tutela do 

Judiciário, concretiza o direito fundamental de acesso à jurisdição, que é 

inafastável. O poder geral de cautela (art. 798 e 799 do CPC) e a 

fungibilidade das medidas cautelares justificam que o Juiz atue de forma 

ampla para melhor resguardar o objeto do processo de eventual risco. - 

Havendo discussão quanto ao domínio de coisa, a medida cautelar cabível 

é o sequestro, ainda que tenha sido formulado na inicial pedido de busca e 

apreensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.14.293552-7/001 - 

COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): DANILO ROGÉRIO 

BARBOSA LIMA - AGRAVADO(A)(S): WESLEY MAURICIO PEREIRA 

ARRUDA Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Consolido a posse e 

propriedade do bem objeto do financiamento nas mãos do credor. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que o réu é assistido pela Defensoria 
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Pública. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008695-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA DE JESUS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000071-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIELEN MOREIRA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002285-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLENI APARECIDA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005809-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA SIMIANO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

as partes APELADAS para apresentarem contrarrazões, no prazo legal, 

aos recursos de Apelação interpostos tempestivamente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801319 Nr: 14891-15.2015.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO SIQUERI, CLODOALDO SIQUIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INFORMAR O INTEGRAL CUMPRIMENTO, 

OU NÃO, DO ACORDO HOMOLOGADO ÀS FLS. 122/123. ISTO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5013 Nr: 61-79.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON STROBEL, COOPACEL COOPERATIVA 

AGROPECUARIA MISTA DO CERRADO LTDA, ESPOLIO DE ULIVAR 

FAVRETTO, JOAO CARLOS DIEL, ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, ISAC CHEDID SAUD - OAB:6919 RS

 Impulsiono os autos para intimação da parte credora para ciência e 

manifestação, no prazo legal, sobre a Exceção de Pré-executividade 

apresentada às fls. 205/218.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 402745 Nr: 16258-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA GABRIEL LOPES

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

OAB:OAB/MT/3504-A

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

 Código nº. 402745.

 Vistos etc.

 I – Considerando a determinação emanada do juízo ad quem, por meio da 

decisão à fls. 271/272, proceda-se à pesquisa, via Bacenjud, objetivando 

o bloqueio de ativos financeiros em nome da executada, observando-se o 

valor informado à fls. 252.

II - Seguem, em separado, as informações prestadas ao e. Tribunal de 

Justiça.

 Rondonópolis-MT, 04 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432019 Nr: 683-02.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELICE DE OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 207. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430666 Nr: 12552-93.2009.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVERSINO ROSA DE MORAES, ANTONIO 

ROSA DE MORAIS, LINDAURA ROSA DE SOUZA, ATAIDE ROSA DE 

MORAES, IRENI ROSA DE MORAES, LUZIA ALCANTARA, IVO ROSA DE 

MORAES, IRACI ROSA DE MORAES, LENI ROSA DE MORAES, IDENIR 

ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 269. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 402745 Nr: 16258-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA GABRIEL LOPES

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

OAB:OAB/MT/3504-A

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

 Código nº. 402745.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada 

IVANILDA GABRIEL LOPES, no importe de R$ 325,06 (trezentos e vinte e 

cinco reais e seis centavos).

II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 06 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 345486 Nr: 978-15.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LONARDONI JUNIOR, LUZIA 

LONARDONI, ARLINDO LONARDONI, SILVERIO JOSE LONARDONI, 

SANDRA MARA SCHMULER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 Código nº 345486

Vistos etc.

Os pedidos formulados à fls. 563, já foram objeto de deferimento pelo 

juízo, conforme se vê à fls. 553/558, razão pela qual indefiro-os.

Intime a credora para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Rondonópolis-MT, 06 de março de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60469 Nr: 8831-56.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SANTOS DE CARVALHO, 

MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VANILDA VICENTINI

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 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. 382. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725235 Nr: 6193-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPIDO TRANSPAULO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARO CENTRO OESTE METARLUGICA LTDA, 

ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA (ANTIGA IMOTO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR CAMARGO SAMPAIO - 

OAB:385092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as cartas de intimação 

devolvidas fls. 119. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737264 Nr: 153-56.2014.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, LARI KOLLN, JONES LEONIR 

KOLLN, TEREZINHA GENTIR KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

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

OAB:18581

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007-CGJ, item 26.6.1.8 , 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar 

sobre a Exceção de Pré-executividade, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331910 Nr: 2695-96.2004.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO NUNES MARRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA CAMPOS DE 

MORAES - OAB:25638/0 MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR PARA INFORMAR, no prazo 

legal, SE TEM INTERESSE NA SOLUÇÃO CONSENSUAL DA DEMANDA, 

conforme requerimento de fls. 284, item a.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750289 Nr: 7902-27.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO GOMES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 
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OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCILENE MARIA 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 7902-27.2014.811.0003, 

Protocolo 750289, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000309-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEZIA RESPLANDE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LOUREDO FILHO OAB - MT0015840A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000309-85.2018.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 - Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. 2.0 – Ante a divergência das partes acerca dos 

valores remanescentes, remetam-se os autos à contadoria judicial, a fim 

de apurar o saldo derradeiro, observando o teor da sentença prolatada no 

Id. 22507201, como também a data do depósito efetuado (Id. 17420057) e 

ainda a aplicação da multa e honorários, conforme o artigo 526 do CPC. 

Vindo os cálculos, dê-se vistas às partes. Intime. Cumpra. Rondonópolis – 

MT,10 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006639-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE PANIAGO VELASCO OAB - MT0017135A-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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006639-98.2018.8.11.0003) Vistos etc. Compulsando os 

autos em epígrafe, vislumbro que a decisão proferida no Id. 23839248, 

fora convertida o ônus da prova, isto é incumbindo ao requerido 

demonstrar a inexistência de vícios processual, em que pese a sua 

irresignação, mantenho incólume a deliberação retro. Assim, intime a perita 

na forma determinada (Id. 23839248). Vindo a proposta, dê-se vista às 

partes. Não havendo, intime o requerido para proceder com os depósitos 

judiciais. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 10 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003156-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO IBM S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES BOM JESUS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003156-94.2017.8.11.0003) Vistos etc. Compulsando os 

autos em epígrafe, vislumbro que o petitório do Id. 25475956, trata-se de 

diligência cabível a parte interessada, a qual deverá entrar em contato com 

o Departamento Central do PJE, deste Tribunal, a fim de regularizar o feito, 

desse modo, indefiro o pedido. Após a normalização, comunique o 

incidente nestes autos e desde já requerendo o de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 10 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002570-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIAMAR FERREIRA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA OAB - MT27204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

MILLENNIUM - COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002570-52.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que as requeridas 

se abstenham de efetuar ligações e enviar mensagens de cobranças ou 

terceirizadas, conforme narrado na inicial. 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 fatos, 

observa-se que a demandante demonstrou, apenas, a aparência da 

probabilidade de seu direito, entretanto, não comprovou a ocorrência do 

perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo. Assim, neste 

momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou 

de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo 

a necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, 

na ausência de provas quanto aos requisitos necessários, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 10 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000309-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEZIA RESPLANDE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LOUREDO FILHO OAB - MT0015840A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000309-85.2018.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 - Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. 2.0 – Ante a divergência das partes acerca dos 

valores remanescentes, remetam-se os autos à contadoria judicial, a fim 

de apurar o saldo derradeiro, observando o teor da sentença prolatada no 

Id. 22507201, como também a data do depósito efetuado (Id. 17420057) e 

ainda a aplicação da multa e honorários, conforme o artigo 526 do CPC. 

Vindo os cálculos, dê-se vistas às partes. Intime. Cumpra. Rondonópolis – 

MT,10 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000309-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEZIA RESPLANDE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LOUREDO FILHO OAB - MT0015840A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000309-85.2018.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 - Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. 2.0 – Ante a divergência das partes acerca dos 

valores remanescentes, remetam-se os autos à contadoria judicial, a fim 

de apurar o saldo derradeiro, observando o teor da sentença prolatada no 

Id. 22507201, como também a data do depósito efetuado (Id. 17420057) e 

ainda a aplicação da multa e honorários, conforme o artigo 526 do CPC. 

Vindo os cálculos, dê-se vistas às partes. Intime. Cumpra. Rondonópolis – 

MT,10 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004246-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004246-35.2020.8.11.0003 Vistos etc. A parte autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de efetuar a suspensão ou restabeleça o fornecimento de 

energia elétrica, caso já tenha sido interrompido, na Unidade Consumidora 

nº. 6/101454-7, vez que as faturas com vencimento em 11/01/2020 e 

11/03/2020 foram contestadas junto ao Setor Comercial em razão de 

valores exorbitantes, totalizando o importe de R$ 731,83 (setecentos trinta 

e um real e oitenta três centavos) e R$ 531,47 (quinhentos trinta um reais 

e quarenta sete centavos), respectivamente. Requer ainda, que a 

requerida se abstenha de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes. 

Pleiteia indenização por danos morais. Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. No caso em, observa-se que o consumo médio da 

Unidade Consumidora pertencente ao demandante, referente aos meses 

não contestados, foi de 280kw/h e teve faturamento máximo de R$ 303,80 

(trezentos e três reais e oitenta centavos), nos últimos doze meses, 

sendo, portanto, discutível o valor nas faturas de energia objeto da lide. 

Em razão disto, assiste-lhe o direito de discutir o alegado débito, devendo 

a empresa requerida demonstrar, de forma clara e precisa, o real 

consumo da UC em nome do autor. O usuário dos serviços não pode ser 

compelido a pagar o débito apontado pela fornecedora de energia apenas 

porque foi emitido fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando a sua 

quitação mediante corte no fornecimento de energia elétrica e eventual 

negativação nos serviços de proteção ao crédito. Tal conduta extrapola 

os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade 

humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto 

essenciais para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. 

“APELAÇÃO CÍVEL – (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do 

fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese 

do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas 

emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por 

fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

– j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 

73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré 

se abstenha de efetuar a suspensão ou restabeleça o fornecimento de 

energia elétrica, caso já tenha sido interrompido, na Unidade Consumidora 

nº. 6/101454-7, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da 

intimação, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente 

demanda, bem como que a requerida se abstenha de inserir o nome do 

requerente nos cadastros de inadimplentes, referente às faturas objeto da 

lide. Para o caso de descumprimento, fixo multa por hora, no montante 
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equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais). Analisando detidamente os autos observa-se 

que o demandante comprova ter mais de 60 (sessenta) anos de idade, 

conforme se vê do documento sob o Id. 30091408. Assim, deverá a Srª. 

Gestora providenciar as alterações necessárias de acordo com a 

CNGCGJ/MT e a prioridade na tramitação processual ante ao que 

estabelece a Legislação Vigente. 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, após consulta ao sistema Infojud, vê-se 

que o autor faz jus ao mencionado benefício. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009318-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009318-08.2017.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que 

houve o cumprimento voluntário da obrigação por meio dos depósitos 

formalizados pela requerida no quantum total de R$ 1.361,81 (Num. 

22384031 - Pág. 4 e Num. 29822903 - Pág. 3). Consta ainda concordância 

da parte credora em relação aos valores, motivo pelo qual determino a 

expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 1.361,81 (um mil, 

trezentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos) e seus 

acréscimos, na forma indicada nos Num. 29604703 e 29977127. Satisfeita 

a obrigação com o valor supra, desnecessária a apreciação do pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o feito ser encaminhado ao 

departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e 

anotações necessárias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 10 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000535-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE HEIN GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-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. 1000535-90.2018.8.11.0003 Vistos etc. Na peça defensiva, a 

requerida alega preliminar de carência de ação por falta de interesse de 

agir. Com efeito, o interesse processual é entendido como a necessidade 

de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e 

sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina Luiz 

Rodrigues Wambier que: “A condição da ação consistente no interesse 

processual se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que se podem 

traduzir no binômio necessidade-utilidade. (...) O interesse processual 

está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o 

direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para 

alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda 

mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o 

aspecto prático. (Curso avançado de processo civil, 4. ed., RT, p. 140)”. 

Na mesma linha, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de 

direito processual civil, volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 

74/75: “(...) o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes 

aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a 

adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende 

obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da 

vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, 

havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide 

tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a 

possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de 

solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de 

interesse por essas vias alternativas. (...) Por adequação se entende que 

o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de 

interesse apresentado na petição inicial”. Ora, com uma simples análise na 

petição inicial resta claro o objetivo perseguido pelo autor, decorrendo da 

narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente 

impugnado na contestação. Dessa forma, entendo existir necessidade e 

utilidade da manifestação jurisdicional, sendo que a questão acerca de 

haver ou não o direito pleiteado na exordial, confunde-se com a matéria de 

mérito e como tal, será analisada. Sendo assim, rejeito a preliminar arguida. 

Não havendo outras preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que 

impeçam o andamento do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os 

pontos controvertidos da demanda na prova do dano e do nexo causal. 

Quanto a distribuição do ônus probatório entre autor e réu, o art. 373, I e II, 

do CPC, disciplina que será incumbido ao réu provar à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ao autor quanto 

ao fato constitutivo de seu próprio direito. Diante desta regra de 

distribuição, cada uma das partes já tem conhecimento prévio de qual 

espécie de fato terá o encargo de provar. No entanto, o CPC acrescenta 

nova regra, e a distribuição do ônus deixa de ser estática, na medida em 

que o §1º, do artigo 373, abre a possibilidade de aplicação da teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto. Por 

meio desta teoria, pode o Juiz, desde que de forma justificada, 

(re)distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual 

caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela 

que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, 

verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Isto é, nem sempre 

será exigido do autor que prove os fatos que alega ou que o réu faça 

prova contrária de tais fatos, podendo haver situações específicas em 

que o Juiz aplicará a distribuição dinâmica do ônus probatório buscando 

obter a prova ao menor custo (ônus) e visando a melhor solução para o 

processo. Nota-se que os requisitos considerados pelo legislador para a 

redistribuição do ônus probatório são: (i) peculiaridade da causa, 

relacionada com a impossibilidade ou excessiva dificuldade em se cumprir 

o ônus probatório; (ii) maior facilidade de uma ou outra parte para obter a 

prova do fato contrário. Inicialmente, mister analisar se a relação 

contratual entabulada entre os litigantes enquadra-se nos ditames do 

Código de Defesa do Consumidor para, daí, definir se a parte autora faz 

jus à pretendida inversão do ônus probatório. Acerca do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça utiliza a teoria finalista para caracterizar a relação de 

consumo, entendendo que é consumidor final aquele que se utiliza do 

produto para satisfação própria e não para fomento de atividade 

econômica que exerça. Ocorre que, evoluindo sobre o tema, a 
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jurisprudência do STJ flexibilizou o entendimento anterior, admitindo, 

excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC a determinados 

consumidores profissionais, desde que demonstrada, em concreto, a 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Essa é a chamada corrente 

de forma atenuada ou finalista aprofundada, a qual parte da premissa de 

que a vulnerabilidade é o princípio-motor da política nacional das relações 

de consumo, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor, nos 

termos do art. 4º, I, do CDC. Lado outro, o fato de haver relação de 

consumo não implica automática inversão do ônus da prova, de modo que 

as partes não estão dispensadas de dar atenção à regra básica sobre o 

encargo probatório que lhes cabe conforme o sistema do Código de 

Processo Civil. E de acordo com a regra do ônus da prova para o autor e 

para o réu, definidos no art. 373 do Código de Processo Civil, a 

demonstração das alegações das partes esteve ao seu alcance. O art. 

156 do Código de Processo Civil prevê que quando a prova do fato 

depender de conhecimento técnico ou científico, como no caso, o juiz será 

assistido por perito, que tem atribuição de auxiliar da justiça (art. 

139/CPC/2015, art. 149). Ressalte-se, a lição de Claudia Lima Marques e 

outros, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, acerca da 

responsabilidade imputada ao fornecedor no art. 18, CDC, de que não se 

exige culpa ou prova da culpa, bastando a "constatação do vício, oculto 

ou aparente (art. 18 c/c art. 26)". Ademais, é possível a inversão do ônus 

da prova, incumbindo ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência 

dos vícios, sob pena de sujeitar-se a uma das exigências do CDC. Dessa 

forma, aplico a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e 

determino que a demandada comprove a inexistência de vício no medidor 

da unidade consumidora da autora e que houve a correta tarifação das 

faturas ora discutidas. Ademais, considerando que a concessionária não 

providenciou a realização da perícia técnica, bem como que os 

documentos que instruem os autos não são suficientes ao convencimento 

do juízo, determino a realização de perícia às expensas da ré. Nomeio 

perito do Juízo, independentemente de compromisso, o Engenheiro 

Francisco M. Fernandes, com endereço na Rua 07 de setembro, nº 285, 

Vila Birigui, nesta cidade, fone: (66) 3426-6464. Vindo aos autos a 

proposta de honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime as partes, por meio de seus 

procuradores constituídos, para indicarem assistentes técnicos, 

apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

do CPC). Ato contínuo, imediatamente concluso para 

homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que serão 

suportados pela requerida, na forma estabelecida no artigo 95, do CPC. 

Deverá o expert responder aos seguintes quesitos do Juízo: 01 - A 

unidade consumidora da autora está enquadrada na classe rural ou 

urbana? 02 - A tarificação cobrada é a correta? 03 - Há diferença na 

cobrança do consumo de energia? Se sim quantificar. 04 – O valor 

cobrado nas faturas condiz com o consumo da unidade consumidora da 

autora. 05 – O medidor apresenta algum problema que possa quantificar 

de forma errônea o consumo da UC. 06 – Descrever os aparelhos 

existentes na residência da demandante que consomem energia. 07 – 

Justificar as possíveis causas de oscilação na cobrança dos valores, se 

houver. A audiência de instrução será oportunamente designada, após a 

realização do trabalho técnico, se porventura necessária. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005406-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIO MELO FAGUNDES CARDOSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005406-32.2019.8.11.0003 Vistos etc. TEREZA DE 

LURDES GARCIA XAVIER, qualificada nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em fase da sentença constante no Id. 

14709943, legando a existência de omissão no decisum de Id. 20906601. 

De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos 

de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não 

se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição 

ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Vê-se que a decisão atacada 

apreciou toda a matéria submetida a julgamento, não estando compelido a 

adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora 

embargante. Outro não é o entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra 

vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, 

conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer 

das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos 

embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e 

decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG 

- ED: 10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” Destarte, à míngua de demonstração dos 

pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em 

verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida, visando rediscutir questões 

claramente decididas. Não há nos pontos delimitados pelo embargante 

qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, pelo que não 

se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios que, ao invés 

de reclamarem o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão, ou 

explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na verdade 

pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente decididas, 

para modificá-las em sua essência ou substância. A postura adotada pela 

recorrente, ao opor embargos declaratórios de cujos termos não se extrai 

qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 

Logo, verificado que o presente recurso se restringe a criticar o 

entendimento firmado pela julgadora, sem a indicação assimilável de 

defeito previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não há o que 

se declarar em suprimento da motivação e da parte dispositiva do julgado. 

Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão ou contradição a ser 

sanada, rejeito os embargos de declaração. Mantenho a decisão em todos 

os seus termos e fundamentos. Intime a embargante na pessoa do patrono 

constituído para emendar a inicial, juntando aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Intime. Rondonópolis-MT, 10 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005792-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TEREZINHA KRAMPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005792-33.2017.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais Autora: Sueli Terezinha 

Krampe Ré: Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. Vistos etc. SUELI 

TEREZINHA KRAMPE, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS contra CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A, 

também qualificada no processo, visando obter a declaração judicial da 
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inexistência do débito originado pela emissão da fatura mencionada na 

inicial e ressarcimento dos alegados danos sofridos. A autora aduz ter 

recebido uma fatura extraordinária emitida pela ré, no valor de R$ 1.408,46 

(um mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e seis centavos), referentes 

a consumo não faturado, com vencimento em 30/04/2017. Diz que a 

requerida realizou, de forma unilateral, inspeção na UC nº 6 /2229348-4 de 

sua propriedade e constatou diferença no consumo de energia elétrica. 

Impugna o montante cobrado. Argui que os atos praticados pela 

demandada são arbitrários e ilegais. Invoca a proteção da tutela 

jurisdicional para obter declaração de inexistência do débito e 

ressarcimento dos danos sofridos. Juntou documentos. O pedido de 

antecipação de tutela foi deferido (Id. 10490851). Citada, a requerida 

apresentou defesa sob o Id. 10875227. Sustenta a regularidade do débito 

vez que o valor de R$ 1.408,46 (um mil, quatrocentos e oito reais e 

quarenta e seis centavos) é oriundo de procedimento administrativo em 

razão da constatação da existência de irregularidade na UC da autora. Em 

longo arrazoado, alega a sua condição de concessionária de serviço 

público, a existência do débito e a regularidade na emissão da fatura. 

Argumenta a inexistência dos requisitos necessários à reparação de 

danos morais. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. Tréplica apresentada sob o Id nº 12176970. Intimados a se 

manifestarem para especificação de provas, as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra, conhecendo diretamente do pedido, uma vez que a questão 

de mérito, sendo unicamente de direito, prescinde da produção de outras 

provas além das constantes dos autos, na forma do artigo 355, I, do CPC. 

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, DJU 17.9.1990). "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-SP/93). 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. Ingresso no 

mérito da demanda, observando que a autora pretende obter a declaração 

de inexistência de débito em face da emissão da fatura unilateral por parte 

da demandada e o ressarcimento do alegado dano sofrido. Vê-se dos 

autos que a ré, no primeiro semestre de 2017, após constatar suposta 

irregularidade no medidor de energia instalado na UC da autora, emitiu 

fatura no valor de $ 1.408,46 (um mil, quatrocentos e oito reais e quarenta 

e seis centavos) referentes a consumo não faturado. É incontroverso que 

houve a emissão da fatura de forma unilateral, bem como que a perícia 

realizada no equipamento se efetivou a revelia da demandante. O 

entendimento pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança 

presumida de energia elétrica, a partir de constatação de violação do 

medidor de consumo. No entanto, existem algumas peculiaridades a 

afastar a lisura da cobrança feita pela requerida. Entendo que, no caso 

específico destes autos, não foi observado o devido processo legal, 

sempre necessário quando vai se impor ônus ao consumidor. Conforme 

preceituado na Constituição da República, "ninguém será privado (...) de 

seus bens sem o devido processo legal" (art. 5º, LIV, CF) e "aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes" (art. 5º, LV, CF). Ampla defesa, na lição de Alexandre de 

Moraes, é "o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe 

possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a 

esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender 

necessário" (in ob. cit. p. 124), enquanto o direito a recurso é, na visão de 

Moacyr Amaral Santos "o poder de provocar o reexame de uma decisão, 

pela mesma autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, 

visando obter a sua reforma ou modificação, ou apenas a sua 

invalidação." (in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4ª ed., V. III, 

nº 694, p. 103). Sobre a obrigatoriedade de observância do devido 

processo legal em qualquer procedimento administrativo, o colendo 

Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Carlos Velloso, já pontificou que "a 

Constituição Federal determina que o devido processo legal aplica-se aos 

procedimentos administrativos (C.F., art. 5º, LV), em qualquer caso" 

(AgRg no AI 196.955-0-PE, JSTF-Lex 238:133). Assim, pelo que se 

depreende dos autos, não obstante a suposta irregularidade no medidor, 

não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a 

justificar a cobrança da quantia de R$ 1.408,46 (um mil, quatrocentos e 

oito reais e quarenta e seis centavos) na fatura, objeto da lide. Destarte, 

só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de 

energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de 

consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a 

comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a 

devida contraprestação. In casu, conclui-se que, afora a discussão 

acerca de estar o aparelho medidor violado ou não, não restou 

demonstrado que a autora tenha se locupletado com a suposta 

irregularidade, e também não há elementos de prova no sentido de que o 

próprio consumidor tenha promovido eventual violação do aparelho. Com 

efeito, dispõe o artigo 72, da Resolução 456, da ANEEL, que: "Art. 72 - 

Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja 

responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado 

faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer 

faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências: (...) IV - 

proceder a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os 

valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos 

critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos art.s 

73, 74 e 90: (...)" Pela leitura do referido dispositivo, infere-se que, para a 

cobrança pretendida pela concessionária de energia elétrica, faz-se 

necessário que o "procedimento irregular" tenha provocado faturamento 

inferior ao correto, o que não se verificou no caso em comento. Assim, 

não pode prevalecer a cobrança perpetrada pela requerida. 

Acrescente-se que o vínculo sob análise se caracteriza como relação de 

consumo, atuando a concessionária como prestadora de serviços que 

são fornecidos no mercado de consumo mediante remuneração, à luz da 

definição estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90. Nessa esteira, os 

princípios da boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar que 

recai sobre o fornecedor impede a cobrança de diferenças por supostos 

erros de medição quando não estiver inequivocamente demonstrado que o 

consumo real foi superior à contraprestação exigida. Também não se 

olvide que, evidenciando-se in casu típica relação de consumo, eventuais 

dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por força do 

artigo 6º, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive, 

com a inversão do ônus da prova. Quanto à possibilidade de interrupção 

no fornecimento de energia, cumpre novamente ressaltar que se aplicam 

ao caso em apreço as normas contidas no Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor, pois atuou a autora como consumidora final na relação 

jurídica estabelecida no contrato firmado entre ela e a ré. Ademais, a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica somente é possível na 

hipótese de o débito cobrado ser referente ao consumo atual, estampado 

nas contas emitidas mensalmente, não sendo possível adotar o mesmo 

procedimento quando se tratar de débitos pretéritos, reunidos em única 

fatura, normalmente de um valor muito alto, como é o caso em comento. 

Obrigar o consumidor ao pagamento imediato de fatura de alto valor, que, 

sob pena de interromper o fornecimento de energia, implica ofensa ao art. 

42 CDC, que dispõe que "na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça." Condicionar o fornecimento de 

energia ao pagamento da fatura em casos como o dos autos afronta os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se 

considerar que pouquíssimas pessoas em nosso país teriam meios de 

auferir a quantia devida no curto espaço de tempo havido entre a emissão 

da fatura e o seu vencimento. Nesse caso, tendo em vista que consta da 

fatura montante não correspondente ao consumo do mês, tenho que 

caracterizado está o constrangimento e a ameaça previstos no art. 42 do 

CDC. Assim, o corte de energia elétrica somente pode ocorrer em caso de 

inadimplemento de contas vencidas nos últimos três meses, não sendo 

possível a suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos, os 

quais podem ser reclamados por meio da via ordinária de cobrança. O 

mesmo não ocorre quando se tratar do não pagamento de contas 
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regulares, caso em que é cabível a suspensão da prestação do serviço 

público, tendo em vista que a continuidade do serviço, em qualquer 

hipótese de inadimplência, por certo ocasionaria prejuízo ao bem comum, 

não se podendo admitir que o interesse privado prevaleça sobre o 

interesse da coletividade. Com efeito, dispõe o art. 6º, da Lei nº 8.927/95, 

que: "Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 

serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 

1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 

sua prestação e modicidade das tarifas. § 2º A atualidade compreende a 

modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 

conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. § 3º Não se 

caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 

situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por 

razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por 

inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade." 

Nesse passo: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – 

PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA 

AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos 

autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante 

obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do 

direito ao contraditório e à ampla defesa." (TJMT - 

0010734-25.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). “AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA 

EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA 

DE PROVA DO CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- DANO MORAL IN RE IPSA – DÉBITO INEXISTENTE - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS DEVIDOS- RECURSO 

DE AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de 

concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade 

civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco 

administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada 

no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2- Para convalidar a cobrança 

da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não 

há como imputar à agravada o dever de pagar a diferença no consumo de 

energia , pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente o 

valores cobrado. 3- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, 

por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano 

moral , daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.” 

(TJMT - 0006289-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). 

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA 

– RECURSO NÃO PROVIDO. A prova da irregularidade no medidor de 

energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e 

da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de 

inexistência do débito daí oriundo." (TJMT - 1003217-52.2017.8.11.0003, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, tratando-se o débito em 

aberto de conta referente a suposto consumo de energia não faturado, e 

estando as contas mensais devidamente quitadas, não se permite a 

interrupção no fornecimento de energia. A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CDC - CRITÉRIO DO JUIZ - PROVA DE 

FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO - 'PROVA 

DIABÓLICA' - APLICAÇÃO DO ART. 333, DO CPC - (...). Embora a relação 

em análise seja indubitavelmente de consumo, já que a administradora de 

consórcio forneceu um serviço ao ora recorrente, não se pode, de 

maneira alguma, inverter o ônus da prova, sob pena de se impossibilitar a 

defesa do direito pleiteado pela recorrida na inicial. Caso se determinasse 

que autora deveria demonstrar que o réu deixou de efetuar os 

pagamentos devidos, estar-se-ia tentando obrigá-la a fazer prova de fato 

negativo, a qual, na imensa maioria das vezes, e no caso em julgamento, 

em particular, é absolutamente impossível de se realizar, motivo pelo qual 

costuma ser caracterizada pela doutrina e pela jurisprudência como 

'diabólica'. (...)" (TAMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 376.586-6, rel. Juiz Mariné da 

Cunha). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ROL DE TESTEMUNHAS DECLARADO 

INTEMPESTIVO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - 

IMPUGNAÇÃO DAS DESPESAS - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - 

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RECIBOS - DANO MORAL - 

PRESUNÇÃO - ATO POTENCIALMENTE DANOSO - FIXAÇÃO. (...) - A 

inexistência das despesas exigidas pela administradora de cartões de 

crédito constitui fato negativo cuja prova não se pode exigir da parte 

autora, exigindo-se da ré a demonstração de sua existência sob pena de 

se considerar ilegítima a cobrança dos valores respectivos. (...)" (TAMG, 

6ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 441.845-3, rel. Juiz Elias Camilo). Assim, 

negada pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se 

ampara o débito, e não demonstrado pelo credor a regular emissão de 

comprovantes idôneos a amparar a existência de dívida, a parte autora 

não pode ser penalizada por obrigação que não reconhece como sua, e a 

responsabilização da demandada é medida que se impõe, caso tenha 

concorrido pra eventual dano. No que pertine aos alegados danos morais 

a demandante limitou-se em arguir a existência dos danos, ou melhor, não 

passou do campo das ilações, vez que não houve comprovação do corte 

no fornecimento de energia na sua UC, tampouco, do apontamento do seu 

nome no rol dos inadimplentes e, ausente a prova de qualquer que seja 

dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em 

dever de indenizar. A jurisprudência também é neste sentido: "APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Não havendo comprovação do ato 

ilícito praticado pela ré, nem dos danos sofridos, não há como considerar 

presente o dever de indenizar os danos materiais e morais alegados pela 

autora. Improcedência da demanda que se impõe. Apelo desprovido" 

(TJMG, AC n. 70016513012, Quinta Câmara Cível, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LOCATÁRIO - PEDIDO DE 

RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES 

DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - REAJUSTE DE 

ALUGUÉIS - ÍNDICES APLICADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 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. O ônus da prova, conforme estabelecido no 

art. 333, I, do CPC, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito. (...)" (TJMG, AC n. 1.0024.01.066426-6/001, 17ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Eduardo Mariné da Cunha). Sobre a configuração do dano moral 

indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater 

familias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, nem o homem de 

pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 

destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe 

ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal"[1] Na mesma linha é o entendimento 

adotado por Carlos Roberto Gonçalves: "Para evitar excessos e abusos, 

recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como 

dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre 

os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo' 

(Programa, cit., p. 78)"[2] "O mundo não é perfeito, contratos se rompem, 

entes queridos morrem, pessoas contraem doenças, devendo o homem 
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médio estar preparado para suportar a angústia decorrente de tais fatos, 

inerentes à própria condição humana, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais em tais circunstâncias ressalvadas 

situações especiais capazes de dar causa a angústia extrema" (Apelação 

Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um 

interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem 

jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta 

a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto). Evidencia-se na dor, 

sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por 

uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples 

aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de 

excessiva sensibilidade ou irritabilidade. No caso em exame a autora não 

logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que 

acarreta a improcedência da pretensão indenizatória. Ex positis, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito de $ 

1.408,46 (um mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e seis centavos), 

cujo montante está sendo cobrado na fatura com vencimento em 

30/04/2017. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do 

pedido, cada uma suportará com o ônus dos honorários de seus 

respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Custas 

proporcionais pro rata. Intime a parte requerida para quitar o valor que lhe 

cabe, correspondente às custas processuais. Deixo de determinar a 

compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição 

contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já 

defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais 

possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo 

tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras 

quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação 

a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que 

ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

10 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito [1] Direito Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004, v. IV, p. 39. [2] 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549.
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CD. PROC. 1000488-19.2018.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Reparação de Danos Morais Autora: Evelia Rosana Paredes 

Araujo Ré: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A Vistos etc. 

EVELIA ROSANA PAREDES ARAUJO, qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS contra ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada no processo, 

visando obter a declaração judicial da inexistência do débito originado pela 

emissão da fatura mencionada na inicial e ressarcimento dos alegados 

danos sofridos. A autora aduz ter recebido uma fatura extraordinária 

emitida pela ré, no valor de R$ 3.114,71 (três mil cento e quatorze reais e 

setenta e um centavos), referentes a consumo não faturado, com 

vencimento em 13/05/2015. Diz que a requerida realizou, de forma 

unilateral, inspeção na UC nº 11041264 de sua propriedade e constatou 

diferença no consumo de energia elétrica. Impugna o montante cobrado. 

Argui que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais. 

Invoca a proteção da tutela jurisdicional para obter declaração de 

inexistência do débito e ressarcimento dos danos sofridos. Juntou 

documentos. Citada, a requerida apresentou defesa sob o Id. 12698284. 

Sustenta a regularidade do débito vez que o valor de R$ 3.114,71 (três mil 

cento e quatorze reais e setenta e um centavos) é oriundo de 

procedimento administrativo em razão da constatação da existência de 

irregularidade na UC da autora. Em longo arrazoado, alega a sua condição 

de concessionária de serviço público, a existência do débito e a 

regularidade na emissão da fatura. Argumenta a inexistência dos 

requisitos necessários à reparação de danos morais. Requer a 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica apresentada 

sob o Id nº 12753126. Intimados a se manifestarem para especificação de 

provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Tentada a 

conciliação entre as partes, esta restou infrutífera (Id. 23027900). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra, conhecendo diretamente 

do pedido, uma vez que a questão de mérito, sendo unicamente de direito, 

prescinde da produção de outras provas além das constantes dos autos, 

na forma do artigo 355, I, do CPC. 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, 

DJU 17.9.1990). "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-SP/93). 

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. Ingresso no mérito da demanda, observando 

que a autora pretende obter a declaração de inexistência de débito em 

face da emissão da fatura unilateral por parte da demandada e o 

ressarcimento do alegado dano sofrido. Vê-se dos autos que a ré, no 

primeiro semestre de 2015, após constatar suposta irregularidade no 

medidor de energia instalado na UC da autora, emitiu fatura no valor de $ 

3.114,71 (três mil cento e quatorze reais e setenta e um centavos) 

referentes a consumo não faturado. É incontroverso que houve a emissão 

da fatura de forma unilateral, bem como que a perícia realizada no 

equipamento se efetivou a revelia da demandante. O entendimento 

pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança presumida de 

energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de 

consumo. No entanto, existem algumas peculiaridades a afastar a lisura da 

cobrança feita pela requerida. Entendo que, no caso específico destes 

autos, não foi observado o devido processo legal, sempre necessário 

quando vai se impor ônus ao consumidor. Conforme preceituado na 

Constituição da República, "ninguém será privado (...) de seus bens sem o 

devido processo legal" (art. 5º, LIV, CF) e "aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" 

(art. 5º, LV, CF). Ampla defesa, na lição de Alexandre de Moraes, é "o 

asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem 

trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a 

verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário" (in 

ob. cit. p. 124), enquanto o direito a recurso é, na visão de Moacyr Amaral 

Santos "o poder de provocar o reexame de uma decisão, pela mesma 

autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, visando 

obter a sua reforma ou modificação, ou apenas a sua invalidação." (in 

Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4ª ed., V. III, nº 694, p. 103). 

Sobre a obrigatoriedade de observância do devido processo legal em 

qualquer procedimento administrativo, o colendo Supremo Tribunal Federal, 

Rel. Min. Carlos Velloso, já pontificou que "a Constituição Federal 

determina que o devido processo legal aplica-se aos procedimentos 

administrativos (C.F., art. 5º, LV), em qualquer caso" (AgRg no AI 

196.955-0-PE, JSTF-Lex 238:133). Assim, pelo que se depreende dos 

autos, não obstante a suposta irregularidade no medidor, não houve 

comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar a 

cobrança da quantia de R$ 3.114,71 (três mil cento e quatorze reais e 

setenta e um centavos) na fatura, objeto da lide. Destarte, só o fato 

isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é 

suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de 

energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de 

que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida 
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contraprestação. In casu, conclui-se que, afora a discussão acerca de 

estar o aparelho medidor violado ou não, não restou demonstrado que a 

autora tenha se locupletado com a suposta irregularidade, e também não 

há elementos de prova no sentido de que o próprio consumidor tenha 

promovido eventual violação do aparelho. Com efeito, dispõe o artigo 72, 

da Resolução 456, da ANEEL, que: "Art. 72 - Constatada a ocorrência de 

qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja 

atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no 

caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as 

seguintes providências: (...) IV - proceder a revisão do faturamento com 

base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os 

apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem 

prejuízo do disposto nos art.s 73, 74 e 90: (...)" Pela leitura do referido 

dispositivo, infere-se que, para a cobrança pretendida pela 

concessionária de energia elétrica, faz-se necessário que o 

"procedimento irregular" tenha provocado faturamento inferior ao correto, 

o que não se verificou no caso em comento. Assim, não pode prevalecer 

a cobrança perpetrada pela requerida. Acrescente-se que o vínculo sob 

análise se caracteriza como relação de consumo, atuando a 

concessionária como prestadora de serviços que são fornecidos no 

mercado de consumo mediante remuneração, à luz da definição 

estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90. Nessa esteira, os princípios da 

boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar que recai sobre o 

fornecedor impede a cobrança de diferenças por supostos erros de 

medição quando não estiver inequivocamente demonstrado que o 

consumo real foi superior à contraprestação exigida. Também não se 

olvide que, evidenciando-se in casu típica relação de consumo, eventuais 

dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por força do 

artigo 6º, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive, 

com a inversão do ônus da prova. Quanto à possibilidade de interrupção 

no fornecimento de energia, cumpre novamente ressaltar que se aplicam 

ao caso em apreço as normas contidas no Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor, pois atuou a autora como consumidora final na relação 

jurídica estabelecida no contrato firmado entre ela e a ré. Ademais, a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica somente é possível na 

hipótese de o débito cobrado ser referente ao consumo atual, estampado 

nas contas emitidas mensalmente, não sendo possível adotar o mesmo 

procedimento quando se tratar de débitos pretéritos, reunidos em única 

fatura, normalmente de um valor muito alto, como é o caso em comento. 

Obrigar o consumidor ao pagamento imediato de fatura de alto valor, que, 

sob pena de interromper o fornecimento de energia, implica ofensa ao art. 

42 CDC, que dispõe que "na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça." Condicionar o fornecimento de 

energia ao pagamento da fatura em casos como o dos autos afronta os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se 

considerar que pouquíssimas pessoas em nosso país teriam meios de 

auferir a quantia devida no curto espaço de tempo havido entre a emissão 

da fatura e o seu vencimento. Nesse caso, tendo em vista que consta da 

fatura montante não correspondente ao consumo do mês, tenho que 

caracterizado está o constrangimento e a ameaça previstos no art. 42 do 

CDC. Assim, o corte de energia elétrica somente pode ocorrer em caso de 

inadimplemento de contas vencidas nos últimos três meses, não sendo 

possível a suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos, os 

quais podem ser reclamados por meio da via ordinária de cobrança. O 

mesmo não ocorre quando se tratar do não pagamento de contas 

regulares, caso em que é cabível a suspensão da prestação do serviço 

público, tendo em vista que a continuidade do serviço, em qualquer 

hipótese de inadimplência, por certo ocasionaria prejuízo ao bem comum, 

não se podendo admitir que o interesse privado prevaleça sobre o 

interesse da coletividade. Com efeito, dispõe o art. 6º, da Lei nº 8.927/95, 

que: "Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 

serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 

1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 

sua prestação e modicidade das tarifas. § 2º A atualidade compreende a 

modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 

conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. § 3º Não se 

caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 

situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por 

razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por 

inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade." 

Nesse passo: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – 

PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA 

AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos 

autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante 

obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do 

direito ao contraditório e à ampla defesa." (TJMT - 

0010734-25.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). “AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA 

EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA 

DE PROVA DO CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- DANO MORAL IN RE IPSA – DÉBITO INEXISTENTE - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS DEVIDOS- RECURSO 

DE AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de 

concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade 

civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco 

administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada 

no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2- Para convalidar a cobrança 

da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não 

há como imputar à agravada o dever de pagar a diferença no consumo de 

energia , pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente o 

valores cobrado. 3- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, 

por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano 

moral , daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.” 

(TJMT - 0006289-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). 

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA 

– RECURSO NÃO PROVIDO. A prova da irregularidade no medidor de 

energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e 

da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de 

inexistência do débito daí oriundo." (TJMT - 1003217-52.2017.8.11.0003, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, tratando-se o débito em 

aberto de conta referente a suposto consumo de energia não faturado, e 

estando as contas mensais devidamente quitadas, não se permite a 

interrupção no fornecimento de energia. A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CDC - CRITÉRIO DO JUIZ - PROVA DE 

FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO - 'PROVA 

DIABÓLICA' - APLICAÇÃO DO ART. 333, DO CPC - (...). Embora a relação 

em análise seja indubitavelmente de consumo, já que a administradora de 

consórcio forneceu um serviço ao ora recorrente, não se pode, de 

maneira alguma, inverter o ônus da prova, sob pena de se impossibilitar a 

defesa do direito pleiteado pela recorrida na inicial. Caso se determinasse 

que autora deveria demonstrar que o réu deixou de efetuar os 

pagamentos devidos, estar-se-ia tentando obrigá-la a fazer prova de fato 

negativo, a qual, na imensa maioria das vezes, e no caso em julgamento, 

em particular, é absolutamente impossível de se realizar, motivo pelo qual 

costuma ser caracterizada pela doutrina e pela jurisprudência como 

'diabólica'. (...)" (TAMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 376.586-6, rel. Juiz Mariné da 

Cunha). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ROL DE TESTEMUNHAS DECLARADO 

INTEMPESTIVO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - 

IMPUGNAÇÃO DAS DESPESAS - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - 

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RECIBOS - DANO MORAL - 

PRESUNÇÃO - ATO POTENCIALMENTE DANOSO - FIXAÇÃO. (...) - A 

inexistência das despesas exigidas pela administradora de cartões de 

crédito constitui fato negativo cuja prova não se pode exigir da parte 
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autora, exigindo-se da ré a demonstração de sua existência sob pena de 

se considerar ilegítima a cobrança dos valores respectivos. (...)" (TAMG, 

6ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 441.845-3, rel. Juiz Elias Camilo). Assim, 

negada pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se 

ampara o débito, e não demonstrado pelo credor a regular emissão de 

comprovantes idôneos a amparar a existência de dívida, a parte autora 

não pode ser penalizada por obrigação que não reconhece como sua, e a 

responsabilização da demandada é medida que se impõe, caso tenha 

concorrido pra eventual dano. No que pertine aos alegados danos morais 

a demandante limitou-se em arguir a existência dos danos, ou melhor, não 

passou do campo das ilações, vez que não houve comprovação do corte 

no fornecimento de energia na sua UC, tampouco, do apontamento do seu 

nome no rol dos inadimplentes e, ausente a prova de qualquer que seja 

dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em 

dever de indenizar. A jurisprudência também é neste sentido: "APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Não havendo comprovação do ato 

ilícito praticado pela ré, nem dos danos sofridos, não há como considerar 

presente o dever de indenizar os danos materiais e morais alegados pela 

autora. Improcedência da demanda que se impõe. Apelo desprovido" 

(TJMG, AC n. 70016513012, Quinta Câmara Cível, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LOCATÁRIO - PEDIDO DE 

RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES 

DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - REAJUSTE DE 

ALUGUÉIS - ÍNDICES APLICADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 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. O ônus da prova, conforme estabelecido no 

art. 333, I, do CPC, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito. (...)" (TJMG, AC n. 1.0024.01.066426-6/001, 17ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Eduardo Mariné da Cunha). Sobre a configuração do dano moral 

indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater 

familias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, nem o homem de 

pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 

destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe 

ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal"[1] Na mesma linha é o entendimento 

adotado por Carlos Roberto Gonçalves: "Para evitar excessos e abusos, 

recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como 

dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre 

os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo' 

(Programa, cit., p. 78)"[2] "O mundo não é perfeito, contratos se rompem, 

entes queridos morrem, pessoas contraem doenças, devendo o homem 

médio estar preparado para suportar a angústia decorrente de tais fatos, 

inerentes à própria condição humana, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais em tais circunstâncias ressalvadas 

situações especiais capazes de dar causa a angústia extrema" (Apelação 

Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um 

interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem 

jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta 

a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto). Evidencia-se na dor, 

sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por 

uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples 

aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de 

excessiva sensibilidade ou irritabilidade. No caso em exame a autora não 

logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que 

acarreta a improcedência da pretensão indenizatória. Ex positis, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito de 

R$ 3.114,71 (três mil cento e quatorze reais e setenta e um centavos), 

cujo montante está sendo cobrado na fatura com vencimento em 

13/05/2015. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do 

pedido, cada uma suportará com o ônus dos honorários de seus 

respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Custas 

proporcionais pro rata. Intime a parte requerida para quitar o valor que lhe 

cabe, correspondente às custas processuais. Deixo de determinar a 

compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição 

contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já 

defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais 

possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo 

tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras 

quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação 

a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que 

ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

10 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito [1] Direito Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004, v. IV, p. 39. [2] 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009661-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUCIMAR MOURA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1009661-04.2017.8.11.0003) Ação de Rescisão de 

Contratual c/c Devolução dos Valores Pagos Autor: Deucimar Moura 

Pereira Réus: Master Construtora e outros Vistos etc. DEUCIMAR MOURA 

PEREIRA, qualificado nos autos ingressou com AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS em face de 

MASTER CONSTRUTORA e outros, também qualificadas no processo. O 

autor aduz que, em 15.08.2014, adquiriu por cessão de direito de Giuliano 

Ramos N. Da Costa, o Lote nº 003, quadra nº 030, no Loteamento Parque 

dos Lírios, nesta cidade. Diz que Giuliano firmou contrato de compra e 

venda com as rés para aquisição do referido imóvel, no valor de R$ 

59.572,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais), 

parcelados em 148 (cento e quarenta e oito) prestações de R$ 377,14 

(trezentos e setenta e sete reais e catorze centavos), o qual deu entrada 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alega ter efetuado o pagamento de 39 

(trinta e nove) parcelas, gerando um montante de R$ 20.948,37 (vinte mil, 

novecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos). Argumenta 

que em razão de problemas financeiros, procurou as rés para negociação 

extrajudicial para rescindir o contrato, sendo-lhe negado. Requer a 

procedência do pedido inicial para a rescisão do contrato e a consequente 

devolução do saldo remanescente atualizado (R$ 23.948,37). Juntou 

documentos. Citada, as requeridas apresentaram defesa (Id. 12405403). 

Em sede de preliminar, alegaram a incompetência absoluta em razão do 

foro. No mérito, sustentam a inadimplência do autor e que o contrato 

firmado possui cláusulas claras e precisas e devem ser cumpridas. 

Pugnam pela improcedência do pedido inicial. Juntaram documentos. 

Tréplica (Id. 14729261). Instados a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da 

lide (Ids. 17964648 e 18026425). O feito fora convertido em diligência, 

sendo determinado ao autor que juntasse ao presente feito os 

comprovantes de pagamentos da cessão de direitos ao cedente Giuliano. 

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 
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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. De proêmio, consigo que a preliminar arguida 

já fora objeto de análise no saneador, assim passo ao mérito da lide. Pois 

bem, os autos tem por objeto o descumprimento de contrato de compra e 

venda firmado entre as partes. O documento demonstrado no Id. 

10813347 – Pág. 08, comprova ser o demandado o detentor do domínio do 

imóvel, objeto do pacto firmado com Giuliano Ramos N. da Costa e 

Deucimar Moura Pereira. A inadimplência é incontroversa nos autos. A 

rescisão do contrato de promessa de compra e venda, em face do que 

dispõe o artigo 32, da Lei nº. 6.766[1], de 19 de dezembro de 1979, 

procede, visto que a mora enseja a rescisão da avença. In casu, como 

alhures mencionado, o descumprimento da avença se deu por única e 

exclusiva culpa do demandante. E este 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 prestações pactuadas, às rés é lícito pedir a rescisão 

contratual. Nesse sentido: "AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE GAVETA - SISTEMA 

FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - INADIMPLÊNCIA DO 

PROMITENTE-COMPRADOR - INSERÇÃO DO NOME DO 

PROMITENTE-VENDEDOR NOS CADASTROS NEGATIVOS - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - CABIMENTO - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. 

(...) - Rescindido o contrato pelo inadimplemento do promitente-comprador, 

surge a obrigação de indenizar as perdas sofridas pelo 

promitente-vendedor, em decorrência da privação da posse do imóvel e do 

acréscimo do débito financiado pela Caixa Econômica Federal, o que pode 

ser feito em liquidação por arbitramento". (Apelação Cível n. 

2.0000.00.479791-1/000, Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas, Rel. Des. Elias Camilo. Belo Horizonte). 

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - 

CESSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EM SEDE RECURSAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE 

PREENCHIDOS OS SEUS PRESSUPOSTOS. O cedente de direitos oriundos 

de compromisso de compra e venda só transmite ao cessionário o direito 

que tem: o de posse enquanto quite das prestações; e o de obter a 

escritura definitiva quando paga a última prestação, conforme a escritura. 

Não se exige, para a validade e subsistência de tal contrato, o prévio 

registro do compromisso de compra e venda no competente cartório de 

registro de imóveis. Em princípio, desde que verificados os pressupostos 

do art. 273 do CPC, é possível a concessão de tutela antecipada em grau 

recursal, sendo tal conclusão extraída da exegese do sobredito artigo e 

amparada pela mais atual doutrina sobre o tema". (Apelação Cível nº 

413.919-7, a Quarta Câmara Civil do Tribunal de Alçada do Estado de 

Minas Gerais, Rel. Des. Domingos Coelho). Ora, pensar de outro modo 

seria admitir a vulneração do princípio universal de Direito que proíbe o 

enriquecimento sem causa de um e detrimento do outro. Procedida a 

rescisão contratual, voltarão as partes ao statu quo ante e, assim sendo, 

necessária a restituição das parcelas efetivamente pagas, sob pena de 

enriquecimento ilícito de uma das partes. Ressalta-se ainda, que vige nos 

contratos o princípio do enriquecimento sem causa, decorrente do 

princípio geral suum cuique tribuere, princípio de ordem moral e que guarda 

relação com o interesse social, na medida em que o eleva à categoria de 

fonte normativa de obrigação, ou seja, como imposição legal de restituição, 

ficando a pessoa beneficiada ilegitimamente com o acréscimo incumbida 

de repor o bem, ou o valor, este corrigido monetariamente. Reza o artigo 

26, V, da Lei n. 6.766/79: Art. 26. Os compromissos de compra e venda, 

as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura 

pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado 

na forma do inciso VI do artigo 18 e conterão, pelo menos, as seguintes 

indicações: ... V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e 

sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, 

nunca excedente a 10% (dez por cento) do débito e só exigível nos casos 

de intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) meses” (negritei e 

grifei). Neste mesmo sentido dispõe o artigo 11, “f”, do Decreto–Lei n. 

58/37: Art. 11. Do compromisso de compra e venda a que se refere esta 

lei, contratado por instrumento público ou particular, constarão sempre as 

seguintes especificações: ... f) cláusula penal não superior a 10% do 

débito, só exigível no caso de intervenção judicial” (destaquei). A 

jurisprudência não discrepa: "RESCISÃO CONTRATUAL - COMPROMISSO 

DE COMPRA E VENDA - PRAZO DE ENTREGA NÃO CUMPRIDO - MOTIVO 

DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO - CULPA DO PROMITENTE 

VENDEDOR - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PENA 

CONVENCIONAL E MULTA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO DEVIDAS - 

RETENÇÃO DE PERCENTUAL DO VALOR PAGO PELA CONSTRUTORA - 

IMPOSSIBILIDADE - (...)" - A ausência de prova do alegado, motivo de 

força maior na entrega do imóvel na data avençada, impõe ao vendedor 

restituir integralmente as parcelas do preço pagas pelo comprador, com os 

respectivos juros e correção monetária, além da pena convencional 

prevista em razão do atraso da obra e da multa devida pela rescisão 

contratual. - Constatada a culpa da construtora pela rescisão contratual, 

não há que se falar em retenção de qualquer percentual pela mesma, já 

que tal fato consistiria em flagrante enriquecimento ilícito, um "prêmio" para 

a parte que descumpre o contrato, o que não se pode admitir. (...)" (TJMG 

- Ap. Cível nº 2.0000.00.514477-0/000, 6ª C.Cível, Rel. Des. SEBASTIÃO 

PEREIRA DE SOUZA). "RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA - 

PROMESSA - UNIDADE HABITACIONAL - ENTREGA - ATRASO - 

INADIMPLÊNCIA - CULPA - RESCISÃO - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÕES - 

DEVOLUÇÃO (...) - Descumprido o prazo contratual, e não disponibilizado 

o imóvel adquirido na planta no prazo contratual, inegável a inadimplência 

da promissária-vendedora, sendo válida a rescisão do vinculo, que tem 

como conseqüência a devolução das parcelas pagas, monetariamente 

corrigidas (...)" (TJMG - Ap. Cível n° 1.0024.03.059513-6/001, 16ª C. Cível, 

Rel. Des. JOSÉ AMANCIO). Não prospera a pretensão das requeridas em 

recusar a devolução dos valores pagos, porquanto houve pagamento de 

parcelas pelo autor, não havendo que se falar na necessidade de 

anuência das rés, no caso de alienação do imóvel a terceira pessoa. In 

casu, as requeridas buscam locupletamento sem causa, o que é vedado 

pelo ordenamento jurídico pátrio. Prevê o Código de Defesa do 

Consumidor: "Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou 

imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações 

fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas 

que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do 

credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato 

e a retomada do produto alienado". Na hipótese de rescisão do contrato de 

promessa de compra e venda, fundamentada na impossibilidade financeira 

do promissário-comprador, reserva-se a este o direito à restituição do que 

efetivamente pagou à promitente-vendedora, com dedução da multa 

compensatória. Desse modo, reputo lícita a dedução no valor das parcelas 

da quantia correspondente a 10% (dez por cento) a título de despesas 

com a realização do empreendimento. Doutrinam Nelson Nery Júnior Rosa 

Maria Andrade Nery, em seu Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., 

rev. e ampliado, RT, p. 1.851: "a lei veda o pacto de perda total das 

prestações pagas pelo consumidor. É permitido, contudo, estabelecer-se 

pena para o descumprimento da obrigação pelo consumidor. A estipulação 

da pena deve ser feita de forma eqüitativa e estabelecer vantagem 

razoável para o fornecedor, proporcional à sua posição e participação no 

contrato, pois do contrário seria abusiva e ofenderia o postulado do 

equilíbrio contratual e a cláusula geral de boa-fé." Nesse sentido, confira 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERDA DAS PRESTAÇÕES PAGAS. 

CONTRATO ANTERIOR AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICAÇÃO DO ART. 924, CC. ORIENTAÇÃO DA CORTE. PRECEDENTES. 

RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. - MESMO CELEBRADO O 
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CONTRATO ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, O QUE IMPUNHA CONSIDERAR EFICAZ PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PERDA DAS QUANTIAS PAGAS PELO PROMISSÁRIO 

ADQUIRENTE, PODE O JUIZ, AUTORIZADO PELO DISPOSTO NO ART. 924, 

CC, REDUZI-LA A PATAMAR JUSTO, COM O FITO DE EVITAR 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, QUE DE SUA IMPOSIÇÃO INTEGRAL 

ADVIRIA À PROMITENTE VENDEDORA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS 

DO CASO IMPÕEM A PERDA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO QUE FOI 

PAGO PELOS COMPRADORES." (REsp 41.493/RS, Rel. Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira) PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. 

RESTITUIÇÃO. JULGAMENTO A SER PROFERIDO NA AÇÃO. A promitente 

vendedora tem o direito de reter 10% do que recebeu, mas fica obrigada a 

restituir o excedente, matéria que deve ser desde logo decidida na ação 

de resolução. Recurso conhecido e provido em parte." (REsp 239.576/SP, 

Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar) No mesmo sentido: "EMENTA: 

REVISIONAL DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. INADIMPLÊNCIA DO 

PROMITENTE COMPRADOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REAJUSTE DAS 

PARCELAS PELO SALÁRIO MÍNIMO. ILEGALIDADE. JUROS 

REMUNETÓRIOS. LIMITAÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 22.626/33 C/C ART. 

1.062 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. MULTA CONTRATUAL. RETENÇÃO. A 

inadimplência do promitente comprador não inviabiliza o pedido de revisão 

contratual. A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IV, veda 

expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade. 

Não há ilegalidade na fixação dos juros remuneratórios em 12% (doze por 

cento) ao ano, estabelecido em contrato, porquanto respeitado o limite 

previsto no Decreto nº 22.626/33. A teor do disposto no art. 53 do Código 

de Defesa e Proteção do Consumidor, nos contratos de promessa de 

compra e venda de imóvel, rescindido o pacto, impõe-se a devolução das 

parcelas já pagas pelo comprador, sendo lícito ao vendedor, porém, reter 

percentual a título de indenização pelos prejuízos sofridos com o distrato, 

percentual este que pode ser fixado em 10%, a teor do entendimento 

jurisprudencial e das circunstâncias do caso concreto. APELAÇÃO CÍVEL 

N° 1.0035.03.027070-2/001 - COMARCA DE ARAGUARI - APELANTE(S): 

EMBRAH - EMPRESA BRASILEIRA DE HABITAÇÃO LTDA. - APELADO(A)

(S): SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA - RELATOR: EXMO. SR. DES. NICOLAU 

MASSELLI Colhe-se dos autos no Id. 12405414, que houve pagamento 

pelo lote vindicado o montante de R$ 20.948,37 (vinte mil, novecentos e 

quarenta e oito reais e trinta e sete centavos). Gize-se que a devolução 

de valores sem a correta incidência de correção monetária, mostra-se 

descabida, pois favorece apenas uma das partes, no caso, as partes rés, 

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. Quanto aos juros de mora, 

entendo serem eles devidos e devem incidir a partir da citação. Ex Positis, 

julgo procedente o pedido inicial. Declaro nula a cláusula 2.2 do 

instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel 

loteado (Id. 10813262). Determino que as requeridas retenham 10% do 

valor das prestações pagas, a título de taxa de administração, devolvendo 

o restante ao autor, com correção monetária a partir do desembolso de 

cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no 

percentual de 1% ao mês (Id. 12405414). Condeno, também, as requeridas 

ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que 

arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C 

Rondonópolis – MT, 10 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Art 32. Vencida e não paga a 

prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois 

de constituído em mora o devedor.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004102-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004102-66.2017.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais Autora: Helena Maria 

Carvalho de Jesus Ré: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos etc. HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também qualificada no 

processo, visando obter a declaração judicial da inexistência do débito 

originado pela emissão da fatura mencionada na inicial e ressarcimento 

dos alegados danos sofridos. A autora aduz ter recebido uma fatura 

extraordinária emitida pela ré, no valor de R$ 354,55 (trezentos cinquenta 

e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referentes a consumo não 

faturado, inserida nas faturas na forma de parcelamento no importe de R$ 

59,10 (cinquenta e nove reais e dez centavos). Diz que a requerida 

realizou, de forma unilateral, inspeção na UC nº 6/134027-2 de sua 

propriedade e constatou diferença no consumo de energia elétrica. 

Impugna o montante cobrado. Argui que os atos praticados pela 

demandada são arbitrários e ilegais. Invoca a proteção da tutela 

jurisdicional para obter declaração de inexistência do débito e 

ressarcimento dos danos sofridos. Juntou documentos. O pedido de 

antecipação de tutela foi indeferido (Id. 9962611). Citada, a requerida 

apresentou defesa sob o Id. 12139358. Sustenta a regularidade do débito 

vez que o valor de R$ 354,55 (trezentos cinquenta e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos) é oriundo de procedimento administrativo em 

razão da constatação da existência de irregularidade na UC da autora. Em 

longo arrazoado, alega a sua condição de concessionária de serviço 

público, a existência do débito e a regularidade na emissão da fatura. 

Argumenta a inexistência dos requisitos necessários à reparação de 

danos morais. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. Tréplica apresentada sob o Id nº 12449472. Intimados a se 

manifestarem para especificação de provas, as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. Tentada a conciliação entre as partes, esta 

restou infrutífera (Id. 23027485). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra, conhecendo diretamente do pedido, uma vez que a questão 

de mérito, sendo unicamente de direito, prescinde da produção de outras 

provas além das constantes dos autos, na forma do artigo 355, I, do CPC. 

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, DJU 17.9.1990). "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-SP/93). 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. Ingresso no 

mérito da demanda, observando que a autora pretende obter a declaração 

de inexistência de débito em face da emissão da fatura unilateral por parte 

da demandada e o ressarcimento do alegado dano sofrido. Vê-se dos 

autos que a ré, no primeiro semestre de 2017, após constatar suposta 

irregularidade no medidor de energia instalado na UC da autora, emitiu 

fatura no valor de R$ 354,55 (trezentos cinquenta e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos) referentes a consumo não faturado. É 

incontroverso que houve a emissão da fatura de forma unilateral, bem 

como que a perícia realizada no equipamento se efetivou a revelia da 

demandante. O entendimento pretoriano dominante é no sentido de que é 

legal a cobrança presumida de energia elétrica, a partir de constatação de 
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violação do medidor de consumo. No entanto, existem algumas 

peculiaridades a afastar a lisura da cobrança feita pela requerida. Entendo 

que, no caso específico destes autos, não foi observado o devido 

processo legal, sempre necessário quando vai se impor ônus ao 

consumidor. Conforme preceituado na Constituição da República, "ninguém 

será privado (...) de seus bens sem o devido processo legal" (art. 5º, LIV, 

CF) e "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, CF). Ampla defesa, na 

lição de Alexandre de Moraes, é "o asseguramento que é dado ao réu de 

condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos 

tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se 

entender necessário" (in ob. cit. p. 124), enquanto o direito a recurso é, na 

visão de Moacyr Amaral Santos "o poder de provocar o reexame de uma 

decisão, pela mesma autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente 

superior, visando obter a sua reforma ou modificação, ou apenas a sua 

invalidação." (in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4ª ed., V. III, 

nº 694, p. 103). Sobre a obrigatoriedade de observância do devido 

processo legal em qualquer procedimento administrativo, o colendo 

Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Carlos Velloso, já pontificou que "a 

Constituição Federal determina que o devido processo legal aplica-se aos 

procedimentos administrativos (C.F., art. 5º, LV), em qualquer caso" 

(AgRg no AI 196.955-0-PE, JSTF-Lex 238:133). Assim, pelo que se 

depreende dos autos, não obstante a suposta irregularidade no medidor, 

não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a 

justificar a cobrança da quantia de R$ 354,55 (trezentos cinquenta e 

quatro reais e cinquenta e cinco centavos) na fatura, objeto da lide. 

Destarte, só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no 

medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus 

decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo 

necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia 

elétrica sem a devida contraprestação. In casu, conclui-se que, afora a 

discussão acerca de estar o aparelho medidor violado ou não, não restou 

demonstrado que a autora tenha se locupletado com a suposta 

irregularidade, e também não há elementos de prova no sentido de que o 

próprio consumidor tenha promovido eventual violação do aparelho. Com 

efeito, dispõe o artigo 72, da Resolução 456, da ANEEL, que: "Art. 72 - 

Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja 

responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado 

faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer 

faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências: (...) IV - 

proceder a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os 

valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos 

critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos art.s 

73, 74 e 90: (...)" Pela leitura do referido dispositivo, infere-se que, para a 

cobrança pretendida pela concessionária de energia elétrica, faz-se 

necessário que o "procedimento irregular" tenha provocado faturamento 

inferior ao correto, o que não se verificou no caso em comento. Assim, 

não pode prevalecer a cobrança perpetrada pela requerida. 

Acrescente-se que o vínculo sob análise se caracteriza como relação de 

consumo, atuando a concessionária como prestadora de serviços que 

são fornecidos no mercado de consumo mediante remuneração, à luz da 

definição estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90. Nessa esteira, os 

princípios da boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar que 

recai sobre o fornecedor impede a cobrança de diferenças por supostos 

erros de medição quando não estiver inequivocamente demonstrado que o 

consumo real foi superior à contraprestação exigida. Também não se 

olvide que, evidenciando-se in casu típica relação de consumo, eventuais 

dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por força do 

artigo 6º, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive, 

com a inversão do ônus da prova. Quanto à possibilidade de interrupção 

no fornecimento de energia, cumpre novamente ressaltar que se aplicam 

ao caso em apreço as normas contidas no Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor, pois atuou a autora como consumidora final na relação 

jurídica estabelecida no contrato firmado entre ela e a ré. Ademais, a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica somente é possível na 

hipótese de o débito cobrado ser referente ao consumo atual, estampado 

nas contas emitidas mensalmente, não sendo possível adotar o mesmo 

procedimento quando se tratar de débitos pretéritos, reunidos em única 

fatura, normalmente de um valor muito alto, como é o caso em comento. 

Obrigar o consumidor ao pagamento imediato de fatura de alto valor, que, 

sob pena de interromper o fornecimento de energia, implica ofensa ao art. 

42 CDC, que dispõe que "na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça." Condicionar o fornecimento de 

energia ao pagamento da fatura em casos como o dos autos afronta os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se 

considerar que pouquíssimas pessoas em nosso país teriam meios de 

auferir a quantia devida no curto espaço de tempo havido entre a emissão 

da fatura e o seu vencimento. Nesse caso, tendo em vista que consta da 

fatura montante não correspondente ao consumo do mês, tenho que 

caracterizado está o constrangimento e a ameaça previstos no art. 42 do 

CDC. Assim, o corte de energia elétrica somente pode ocorrer em caso de 

inadimplemento de contas vencidas nos últimos três meses, não sendo 

possível a suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos, os 

quais podem ser reclamados por meio da via ordinária de cobrança. O 

mesmo não ocorre quando se tratar do não pagamento de contas 

regulares, caso em que é cabível a suspensão da prestação do serviço 

público, tendo em vista que a continuidade do serviço, em qualquer 

hipótese de inadimplência, por certo ocasionaria prejuízo ao bem comum, 

não se podendo admitir que o interesse privado prevaleça sobre o 

interesse da coletividade. Com efeito, dispõe o art. 6º, da Lei nº 8.927/95, 

que: "Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 

serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 

1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 

sua prestação e modicidade das tarifas. § 2º A atualidade compreende a 

modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 

conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. § 3º Não se 

caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 

situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por 

razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por 

inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade." 

Nesse passo: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – 

PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA 

AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos 

autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante 

obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do 

direito ao contraditório e à ampla defesa." (TJMT - 

0010734-25.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). “AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA 

EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA 

DE PROVA DO CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- DANO MORAL IN RE IPSA – DÉBITO INEXISTENTE - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS DEVIDOS- RECURSO 

DE AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de 

concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade 

civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco 

administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada 

no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2- Para convalidar a cobrança 

da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não 

há como imputar à agravada o dever de pagar a diferença no consumo de 

energia , pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente o 

valores cobrado. 3- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, 

por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano 

moral , daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.” 

(TJMT - 0006289-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). 

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA 
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– RECURSO NÃO PROVIDO. A prova da irregularidade no medidor de 

energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e 

da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de 

inexistência do débito daí oriundo." (TJMT - 1003217-52.2017.8.11.0003, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, tratando-se o débito em 

aberto de conta referente a suposto consumo de energia não faturado, e 

estando as contas mensais devidamente quitadas, não se permite a 

interrupção no fornecimento de energia. A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CDC - CRITÉRIO DO JUIZ - PROVA DE 

FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO - 'PROVA 

DIABÓLICA' - APLICAÇÃO DO ART. 333, DO CPC - (...). Embora a relação 

em análise seja indubitavelmente de consumo, já que a administradora de 

consórcio forneceu um serviço ao ora recorrente, não se pode, de 

maneira alguma, inverter o ônus da prova, sob pena de se impossibilitar a 

defesa do direito pleiteado pela recorrida na inicial. Caso se determinasse 

que autora deveria demonstrar que o réu deixou de efetuar os 

pagamentos devidos, estar-se-ia tentando obrigá-la a fazer prova de fato 

negativo, a qual, na imensa maioria das vezes, e no caso em julgamento, 

em particular, é absolutamente impossível de se realizar, motivo pelo qual 

costuma ser caracterizada pela doutrina e pela jurisprudência como 

'diabólica'. (...)" (TAMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 376.586-6, rel. Juiz Mariné da 

Cunha). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ROL DE TESTEMUNHAS DECLARADO 

INTEMPESTIVO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - 

IMPUGNAÇÃO DAS DESPESAS - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - 

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RECIBOS - DANO MORAL - 

PRESUNÇÃO - ATO POTENCIALMENTE DANOSO - FIXAÇÃO. (...) - A 

inexistência das despesas exigidas pela administradora de cartões de 

crédito constitui fato negativo cuja prova não se pode exigir da parte 

autora, exigindo-se da ré a demonstração de sua existência sob pena de 

se considerar ilegítima a cobrança dos valores respectivos. (...)" (TAMG, 

6ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 441.845-3, rel. Juiz Elias Camilo). Assim, 

negada pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se 

ampara o débito, e não demonstrado pelo credor a regular emissão de 

comprovantes idôneos a amparar a existência de dívida, a parte autora 

não pode ser penalizada por obrigação que não reconhece como sua, e a 

responsabilização da demandada é medida que se impõe, caso tenha 

concorrido pra eventual dano. No que pertine aos alegados danos morais 

a demandante limitou-se em arguir a existência dos danos, ou melhor, não 

passou do campo das ilações, vez que não houve comprovação do corte 

no fornecimento de energia na sua UC, tampouco, do apontamento do seu 

nome no rol dos inadimplentes e, ausente a prova de qualquer que seja 

dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em 

dever de indenizar. A jurisprudência também é neste sentido: "APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Não havendo comprovação do ato 

ilícito praticado pela ré, nem dos danos sofridos, não há como considerar 

presente o dever de indenizar os danos materiais e morais alegados pela 

autora. Improcedência da demanda que se impõe. Apelo desprovido" 

(TJMG, AC n. 70016513012, Quinta Câmara Cível, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LOCATÁRIO - PEDIDO DE 

RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES 

DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - REAJUSTE DE 

ALUGUÉIS - ÍNDICES APLICADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 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. O ônus da prova, conforme estabelecido no 

art. 333, I, do CPC, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito. (...)" (TJMG, AC n. 1.0024.01.066426-6/001, 17ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Eduardo Mariné da Cunha). Sobre a configuração do dano moral 

indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater 

familias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, nem o homem de 

pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 

destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe 

ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal"[1] Na mesma linha é o entendimento 

adotado por Carlos Roberto Gonçalves: "Para evitar excessos e abusos, 

recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como 

dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre 

os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo' 

(Programa, cit., p. 78)"[2] "O mundo não é perfeito, contratos se rompem, 

entes queridos morrem, pessoas contraem doenças, devendo o homem 

médio estar preparado para suportar a angústia decorrente de tais fatos, 

inerentes à própria condição humana, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais em tais circunstâncias ressalvadas 

situações especiais capazes de dar causa a angústia extrema" (Apelação 

Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um 

interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem 

jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta 

a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto). Evidencia-se na dor, 

sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por 

uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples 

aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de 

excessiva sensibilidade ou irritabilidade. No caso em exame a autora não 

logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que 

acarreta a improcedência da pretensão indenizatória. Ex positis, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito de $ 

354,55 (trezentos cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), 

inserida nas faturas na forma de parcelamento no importe de R$ 59,10 

(cinquenta e nove reais e dez centavos), cujo montante está sendo 

cobrado nas faturas do ano de 2017. Considerando que as partes 

decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará com o ônus dos 

honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 

8º do CPC. Custas proporcionais pro rata. Intime a parte requerida para 

quitar o valor que lhe cabe, correspondente às custas processuais. Deixo 

de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da 

nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o 

entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários 

sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o 

mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às 

outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em 

relação à autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, 

vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 10 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito [1] Direito Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004, 

v. IV, p. 39. [2] Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 

549.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013527-49.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013414-95.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE: REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO Vistos e examinados. Certifique-se acerca 

da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016734-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCIA REGINA PEREIRA DE MORAES REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito
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(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000093-56.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: KISSILA MARTINS DE BARROS REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO Vistos e examinados. 

Certifique-se acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo 

tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a 

habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a 

intempestiva, recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo 

ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno 

que os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de 

créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010446-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)
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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: 1008389-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR IOP BOSA (AUTOR(A))

ACIR PAULO BOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REU)

ADILTON FERREIRA GUIMARAES (REU)

MARCIA HELENA VELOZO GUIMARAES (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 DIAS, INFORMAR O ENDEREÇO DOS REQUERIDOS ADILTON E MÁRCIA, 

PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009685-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ROSA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALBANO (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO EUZEBIO (CONFINANTES)

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ GOMES DA SILVA (CONFINANTES)

DERALDINO PEREIRA DE SOUZA (CONFINANTES)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTAR QUANTO A PETIÇÃO E DOCUMENTOS DA 

FAZENDA ESTADUAL ID. 27755301.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002283-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA AYRES DE OLIVEIRA OAB - PR53458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANDIJUBA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO PROCESSO n. 

1002283-60.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Busca e 

Apreensão]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: MANDIJUBA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: AVENIDA EVALDO COSTA, 507, 

SOL E MAR, MACAÉ - RJ - CEP: 27940-410 FINALIDADE: A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485-III 

do CPC, pois o feito encontra-se abandonado há mais de 30 dias. 

RONDONÓPOLIS, 10 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: 1004506-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (REU)

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001982-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES BEZERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DOS CÁLCULOS DA CONTADORA, BEM COMO 

SOBRE A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001850-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SALVADOR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-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 
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incontroversas, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005513-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA DE SOUZA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003392-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PHD GUINDASTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIEGE DORNELLES ESCOBAR OAB - RS94964 (ADVOGADO(A))

FELIPE DE LAVRA PINTO MORAES OAB - RS43652 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCLUSIVA TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE DE CARGAS E 

PASSAGEIROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003027-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Outros Interessados:

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003027-84.2020.8.11.0003. 

AUTOR: RODOBR TRANSPORTES LTDA REU: CREDORES Vistos e 

examinados. RODOBR TRANSPORTES LTDA, devidamente qualificada e 

representada nos autos, ingressou com pedido de RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL perante este Juízo, conforme termos da petição de Id. 29536033. 

Nos moldes do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei 11.101/2005, a 

requerente traçou o seu histórico e expôs os motivos de sua atual crise 

econômico-financeira. Veja-se o relato constante da exordial: “- 

HISTÓRICO DA EMPRESA E RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO FINANCEIRA 

1. - Em cumprimento ao que dispõe o art. 51, I, da Lei 11.101/2005, passa 

a expor o necessário histórico da empresa Requerente, assim como 

passa a apontar as razões da crise econômico financeira que levaram a 

Requerente a apresentar o presente pedido. 2. - Inicialmente cumpre 

informar que se trata a Requerente de empresa que tem como objeto de 

prestação de serviço o transporte rodoviário de cargas, com atuação 

focada no estado de Mato Grosso. 4. – A história da Requerente se inicia 

com a pessoa do sócio Diogo, este do qual trabalhou por vários anos 

como colaborador de uma grande empresa transportadora desta comarca. 

5. – Com o seu destaque no ramo de transportes de cargas, sempre 

sonhou em abrir sua própria empresa, sonho do qual fora iniciado com a 

constituição da Requerente no ano de 2016, em sociedade com um colega 

do qual aceitou o desafio de empreender em conjunto. 6. – O estímulo 

inicial a pretensão de empreender, se deu diante da necessidade de 

atendimento de uma grande multinacional (COFCO) que ampliava as 

operações na presente na comarca, da qual o sócio da Requerente 

detinha proximidade diante dos excelentes serviços prestados a mesma 

em outras ocasiões. 7. – E assim a atividade nasceu e se fortaleceu, 

atendendo a multinacional em questão, desenvolvendo satisfatoriamente 

durante mais de 3 (dois) anos, onde a prestação de serviço em questão 

representava 90% (noventa) por cento do faturamento e fluxo de caixa da 

empresa Requerente. 8. – A exemplo do sucesso alcançado, o 

faturamento da Requerente chegou a ultrapassar a casa dos R$ 

8.000.000,00 (OITO MILHÕES DE REAIS) mensais. O que demonstra a 

capacidade de se reerguer. 9. – Com as operações sendo cada vez mais 

exigidas, e consequentemente com faturamento em alta, foi necessário 

aumentar a frota adquirindo novos veículos a fim de suprissem a demanda 

existente, fazendo com que o endividamento da Requerente saltasse 

naturalmente, em contrapartida a alta acompanhava o faturamento, o que 

ocasionava o equilíbrio financeiro. 10. – Acontece que em meados do mês 

de abril do ano de 2019 até dezembro do mesmo ano, a empresa 

multinacional que era responsável por 90% (noventa) por cento do 

faturamento da Requerente, passou por problemas internos, (narrados 

como auditoria), o que levou o congelamento e o retardamento dos 

pagamentos referentes a prestação de serviços já realizados e o 

congelamento da prestação continuada que representava quase a 

totalidade do faturamento mensal. (...) 11. – Dai então Excelência, se 

instala a crise da Requerente, que se viu em situação financeira 

extremamente delicada, uma vez que os compromissos assumidos outrora 

foram sendo descumpridos em face do fluxo de caixa deficitário diante da 

previsão realizada no passado. 12. – Situação da qual, perdura até os 

dias de hoje uma vez que não foi possível até o momento a retomada do 

fluxo de caixa necessário como nos melhores tempos. 13. – De outra 

banda, a crise no cenário nacional ora instalada, com a economia 

atualmente estagnada, acarreta na baixa significativa de produção em 

geral, causando assim impacto certeiro no ramo de transporte. 14 - Não 

menos impactante no aumento significativo das despesas da Requerente, 

é a alta incontrolável do preço do combustível que representa mais da 

metade dos custos fixos das operações. (...) 16. - E assim diante da 

frustração da expectativa de faturamento conforme narrada, aliada ao 

aumento significativo dos custos, se viu a Requerente em situação 

financeira momentaneamente delicada, conforme demonstram os 

documentos anexados ao presente pedido. 17. – O que acabou 

concretizando uma verdadeira “bola de neve” da qual se arrasta até a 

presente data, onde atualmente a Requerente não possui o fluxo de caixa 

necessário a honrar os compromissos na forma assumida. (...) 20. – Por 

fim, importante trazer ao conhecimento deste D. Juízo, que por razões de 

divergências e diferenças societárias entre os sócios, foi necessária a 

alteração contratual societária da Requerente com a saída do sócio Caio, 

(conforme última alteração contratual), sem que isso represente qualquer 

excludente de responsabilidade na forma do ordenamento jurídico vigente. 

Situação da qual acabou por atrasar demasiadamente a apresentação do 

presente pedido recuperacional”. Salientou que pretende, através do 

processo de recuperação judicial, negociar o passivo junto e reduzir o 

pagamento de juros abusivos; voltar a crescer, manter os empregos 

existentes e gerar vagas de trabalho. Garantiu que possui viabilidade 

econômica; que seu poder de reação para recuperar a saúde financeira é 

inquestionável, sendo capaz de manter empregos e geração de rendas 

para o Município. Justificou que busca, com o processo recuperacional, 

apenas o fôlego que necessita para atravessar a situação em que se 

encontra e voltar a operar regularmente. Invocou a legislação 

concernente, pleiteando o deferimento do pedido de processamento da 
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recuperação judicial com a juntada de farta documentação. Postulou pela 

concessão de medidas urgentes e solicitou, ainda, o deferimento da 

postergação do recolhimento das custas de distribuição da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 1. - DA DISPENSA DA 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA. Inicialmente há que se consignar que 

este Juízo sempre acompanhou o entendimento de que, em regra, a 

apreciação do pedido de recuperação judicial tem funções administrativas 

e judiciais, tais como explicitadas pelo art. 52 e seus incisos da Lei 

11.101/05. E, neste contexto, estando em termos a documentação exigida 

no art. 51 da mesma lei, com o preenchimento dos requisitos do art. 48, ao 

juiz impõe-se o deferimento do processamento da recuperação judicial, 

sem analisar se a requerente possui, ou não, condições de viabilizar a 

superação da crise econômico-financeira. É que o plano de recuperação 

empresarial somente será apresentado em fase posterior, conforme 

expressa o art. 53 da LFR, quando os próprios credores da recuperanda 

farão a análise referente a viabilidade econômica, para sua aprovação ou 

não. Destarte, neste primeiro momento, a única investigação a ser feita 

refere-se à formalidade do atendimento às exigências legais elencadas no 

art. 48 e da documentação acostada, que necessita estar de acordo com 

o rol descrito no art. 51, ambos da denominada Lei de Recuperação de 

Empresas, o que autoriza deferir o processamento do pedido de 

recuperação judicial, na forma do art. 52 da mesma lei. Em casos 

excepcionais, este Juízo já chegou a determinar a realização da perícia 

prévia, dada a situação do caso concreto que se apresentava, onde havia 

notícias de que a empresa postulante da recuperação judicial já se 

encontrava de portas fechadas. Todavia, ainda naquela situação, que foi 

realmente um caso excepcional, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso reformou a decisão que determinou a realização da 

perícia prévia, extirpando a necessidade da sua utilização. Colaciono a 

decisão do Exmo. Desembargador Relator Rubens de Oliveira Santos Filho: 

“(...) Ao formular o pedido de Recuperação Judicial, caberá ao postulante 

instruir a petição inicial de acordo com as razões e documentações 

elencadas no art. 51 da Lei 11.101/2005. Já o art. 52 estabelece que 

estando em termos a documentação exigida no art. 51, caberá ao juízo 

deferir o processamento da recuperação judicial. Como visto, a Lei de 

Recuperação Judicial e Falências não exige como condição para a análise 

ou deferimento do pedido de processamento a realização de estudo prévio 

das condições da empresa. Ademais, acaso deferido o processamento da 

recuperação, será nomeado administrador judicial, a quem competirá a 

fiscalização das atividades da recuperanda nos termos do art. 22, II, a da 

Lei 11.101/2005. E, apesar de o juízo na decisão recorrida justificar a 

necessidade da realização do estudo prévio porque o caso em questão é 

totalmente diferenciado de todos aqueles que aqui se processam, sendo o 

primeiro pedido de recuperação judicial no qual, antes mesmo do 

deferimento, a empresa chegou a fechar as suas portas, ainda que 

temporariamente, o fato é que já havia sido determinado a realização de 

laudo de constatação por oficial de justiça para apuração desse fato, no 

qual constatou-se que as agravantes estavam em funcionamento. 

Portanto, entendo que no caso o juízo está impondo periculum in mora 

inverso às agravantes, cuja demora na análise do pedido de 

processamento de recuperação judicial poderá acarretar diversos 

prejuízos de ordem econômica ou inviabilizar a própria recuperação se 

caso for deferido o seu processamento. (...) Posto isso, presentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente a antecipação da tutela 

recursal para afastar a necessidade de realização de perícia prévia ou 

estudo de viabilidade, devendo a análise o pedido de recuperação judicial 

ater-se às exigências contidas no art. 51 da Lei 11.101/2005.” (RAI 

1007414-25.2018.8.11.0000 – 04/07/2018). Ante tal, este Juízo reforçou o 

seu entendimento de que a perícia prévia é ferramenta que só deve ser 

utilizada em casos específicos e que realmente reclamem a realização de 

uma constatação prévia, tratando-se de medida excepcional. A regra, 

portanto, no nosso entender, é o cumprimento do disposto no artigo 52, III, 

da Lei nº 11.101/05, imperativo em dispor que "estando a documentação 

em termos, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no 

mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra 

o devedor". Assim, ainda que não se olvide a existência da 

Recomendação nº 57 de Outubro de 2019, pela qual o CNJ “recomenda 

aos magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos 

processos de recuperação empresarial a adoção de procedimentos 

prévios ao exame do feito”, prossegue esse Juízo com o entendimento de 

que a realização da dita perícia prévia trata-se de medida excepcional à 

regra, e que não comporta adoção em todo e qualquer processo de 

recuperação judicial. Para solidificar tal entendimento, de gigantesca valia 

fazer menção ao recente voto proferido pelo D. Relator César Ciampolini 

no Recurso de Apelação º 1023772-89.2017.8.26.0224 do TJ/SP, em data 

de 29/01/2020 (posterior à citada Recomendação nº 57), onde o Ilustre 

Desembargador discorre com propriedade sobre o que considera 

“inconveniência da banalização da determinação de perícia prévia em 

pedidos de recuperação judicial” e sustenta a natureza jurídica de 

“providência excepcional” da perícia prévia. Colaciono a ementa, com 

nossos destaques: “VOTO Nº 21.000 Recuperação judicial. Determinação 

de perícia prévia de ofício pelo Juízo. Enunciado VII do Grupo de Câmaras 

Empresariais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Não obstante 

a ausência de previsão legal, nada impede que o magistrado, quando do 

exame do pedido de processamento da recuperação judicial, caso 

constate a existência de indícios de utilização fraudulenta ou abusiva do 

instituto, determine a realização de verificação prévia, em prazo o mais 

exíguo possível.” Doutrina de PAULO FURTADO OLIVEIRA FILHO, 

MARCELO BARBOSA SACRAMONE, RENATA MOTA MACIEL DEZEM e 

JOSEANE ISABEL BECKER. Do primeiro autor: “... o artigo 52 da lei 

11.101/2005 dispõe que, estando em termos a documentação exigida no 

artigo 51 da mesma lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação 

judicial. A lei 11.101/2005 não atribuiu ao juízo da recuperação neste 

momento inicial um juízo de cognição exauriente sobre o estado de crise 

da empresa. Quem fará tal análise são os credores, após a apresentação 

do plano de recuperação pelo devedor. Aprovado o plano, permanecerá 

em atividade o devedor; rejeitado o plano do devedor, será decretada a 

sua falência. Portanto, a análise da documentação elencada no artigo 51 

cabe ao juiz que preside o processo de recuperação, e não ao 

administrador judicial. O juiz não fará um mero 'check list' da presença de 

todos documentos, mas um juízo de cognição sumária dos fatos, para o 

que, entende-se, tem plenas condições, na maioria dos casos, mesmo 

sem o auxílio de um perito. A realização da perícia prévia, portanto, não 

pode tornar-se regra nos processos de recuperação judicial e por uma 

razão muito simples: ao deferir o processamento da recuperação judicial o 

magistrado deve fazer um juízo de cognição sumária dos fatos, sem 

qualquer pretensão exauriente. Além disso, a excepcionalidade da perícia 

prévia justifica-se também pela preservação do papel atribuído a cada um 

dos sujeitos processuais e dos impactos negativos provocados pela 

utilização indiscriminada desta medida.” Adiante: “Como destacou o 

desembargador Fortes Barbosa no julgamento do agravo de instrumento 

2184085-34.2016.8.26.0000, ainda que por vezes o magistrado não 

detenha conhecimentos técnicos suficientes para apreciar a regularidade 

da documentação contábil apresentada, é preciso evidências de 

elementos contundentes a apontar a inviabilidade da recuperação ou a 

utilização abusiva da benesse legal, a justificar o risco de eventual 

paralisação da atividade empresarial até que a perícia se realize e seja 

deferido o processamento da recuperação.” Ainda: “Não havendo 

qualquer suspeita fundada de fraude no pedido, não há razão para a 

adoção de tal medida. Como o juiz competente é o do principal 

estabelecimento do devedor, ele reúne condições, sobretudo em 

comarcas de menor porte, de deferir ou não o processamento da 

recuperação judicial. Além do exame dos documentos juntados com a 

petição inicial, o juiz conhece a realidade local e pode extrair do movimento 

forense informação que permita concluir que determinada sociedade 

encontra-se em crise.” Prosseguindo: “O juiz que não examina os 

documentos elencados no art. 51 da lei 11.101/2005, relegando esta 

função ao perito, comodamente deixa de realizar uma das atribuições 

inerentes ao exercício do relevante mister que lhe foi confiado. Quem não 

procura se desincumbir desta atividade, não aprende com os casos que 

lhe são confiados.” Mais, “... essa prática acaba por ir de encontro a dois 

objetivos fundamentais da lei 11.101/2005: recuperação das sociedades e 

empresários recuperáveis; e retirada do mercado de sociedades ou 

empresários não recuperáveis.” Daí a conclusão: “Portanto, a perícia 

prévia não constitui mais uma fase do processo de recuperação judicial. A 

repercussão de sua utilização indiscriminada, com ares de benefício aos 

envolvidos e à sociedade em geral, deve ser vista 'cum grano salis', sob 

pena de, em um verdadeiro paradoxo, dar ao juiz poderes que não lhe 

foram conferidos pelo nosso sistema de insolvência brasileiro, ao mesmo 

tempo em que lhe retira o dever de analisar os documentos que instruem a 

inicial da recuperação judicial. Para os casos específicos e excepcionais, 

nos quais exista fundado receio de que a empresa estaria utilizando a 

recuperação judicial para finalidade fraudulenta, a perícia prévia mostra-se 

útil e adequada, porém, frise-se, trata-se de exceção que não pode virar 
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regra!" Caso concreto em que há eloquente demonstração da 

inconveniência da banalização da determinação de perícia prévia em 

pedidos de recuperação judicial. Embora houvesse inicialmente até mesmo 

parecer do M.P. pelo deferimento, o Juízo fez-se substituir por empresa de 

vistorias, que emitiu pareceres em temas legais, colacionando doutrina (o 

único texto doutrinário citado na sentença foi copiado do segundo laudo!) 

e jurisprudência. Despacho que assinalou 5 dias para realização da 

vistoria prévia, a qual, todavia, alongou-se por 9 meses até a prolatação 

da sentença de indeferimento, ora apelada. Sentença que se reporta 

essencialmente às conclusões de segundo laudo pericial, não obstante o 

primeiro favorável ao deferimento conter relato, documentado 

fotograficamente, da operação da empresa, de seu estoque, do trabalho 

dos empregados. Ausência de indicações de fraude ou abusividade no 

pedido recuperacional. Notícia de apenas uma execução de banco, em 

que haveria, ademais, garantia ao adimplemento prestada por terceiro. 

Razoáveis explicações dadas pela empresa devedora acerca de 

aparentes inconsistências contábeis indicadas pela perícia. Preenchimento 

“quantum satis” dos requisitos do art. 51 da Lei 11.101/2005. Anulação da 

sentença, por infração ao art. 52 de dita lei (“Estando em termos a 

documentação exigida pelo art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o 

processamento da recuperação judicial ...”). Deferimento, na forma do § 3 

o , I, do art. 1.013 do CPC, de processamento da recuperação judicial da 

apelante, para que se oportunize decisão dos credores, sob fiscalização 

judicial, acerca de plano de soerguimento a ser apresentado. Apelação a 

que se dá provimento para tal finalidade, desde logo nomeado 

administrador judicial, ficando suspensas ações e execuções contra a 

devedora, na forma do art. 6 o , com as ressalvas do inc. III do art. 52, da 

Lei 11.101/2005. Edição das demais providências do mesmo art. 52 

cometida ao Juízo de origem”. (1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial - Apelação nº 1023772-89.2017-8.26.0224 - São Paulo, 29 de 

janeiro de 2020 - CESAR CIAMPOLINI RELATOR). Portanto, resta 

inconteste que, em que pese a Recomendação nº 57 do CNJ, a perícia 

prévia aconselhada deve ser utilizada com ponderação, “ficando 

resguardada a hipóteses excepcionais, nas quais haja fundado receio de 

fraudes, abuso na utilização do instituto da recuperação, ou, ainda, 

contexto de tal magnitude que justifique”. (Direito Comercial, Falência e 

Recuperação de Empresas: Temas. coord. de Ivo Waisberg e outros, pág. 

397ss). Observe-se, ainda, a instrução da doutrina concernente: “o lapso 

de tempo entre o ajuizamento do pedido e o deferimento da recuperação 

constitui verdadeiro limbo jurídico, inclusive porque o STJ vem assentando 

o entendimento de que o despacho tem efeito 'ex nunc', ou seja, com 

eficácia daquele momento em diante, sem retroagir à data da distribuição 

da petição inicial, como se dá em situações processualmente análogas. 

Esse vácuo, que muito provavelmente ultrapassaria 20 dias se 

determinada a realização de perícia prévia, em situações extremas é 

capaz de comprometer a própria viabilidade da recuperação, pois nesse 

período podem ser tomadas quaisquer medidas contra a empresa, por 

mais drásticas que sejam, sem a devida proteção. Deste modo, a 

interpretação e aplicação da lei, por mais nobres que sejam as 

justificativas, pode torná-la letra morta, em sacrifício do princípio 

constitucional da preservação da empresa, que gera emprego, tributos e 

r i q u e z a s ” .  ( D O S S O ,  R i c a r d o  C é s a r . 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI174974,21048-O+deferimento+d

a+recuperacao+judicial). Forte em tais razões, não há que se cogitar na 

realização da intitulada perícia prévia no presente caso, onde os 

documentos apresentados com a exordial demonstram, de modo palpável, 

que a empresa opera, tem empregados, está em atividade; e, em 

complementação, as questões contábeis parecem satisfatórias. De revés, 

não se pode negar que o despacho inicial do processo de recuperação 

exige extrema cautela do juiz. Não para deferi-lo, consequência natural 

caso estejam satisfeitos os requisitos legais; mas sim para determinar 

quaisquer providências prévias que condicionem o processamento. Ante 

tal, é imprescindível que em momento imediatamente posterior ao 

deferimento do processamento da recuperação judicial, a idoneidade das 

informações apresentadas seja checada pelo administrador judicial 

(através de apresentação de relatório da devedora) e pelo comitê de 

credores, com significativas consequências caso não observados os 

deveres legais de probidade e boa-fé, podendo inclusive ocorrer a 

revogação do despacho inicial. Nestes termos, com o fim de suprir a 

realização da perícia prévia, por cautela e orientado pela doutrina de 

Eduardo Boniolo (BONIOLO, Eduardo. PERICIAS EM FALENCIAS E 

RECUPERAÇAO JUDICIAL. ano de edição: 2015. edição: 1ª. Editora 

Trevisan), este Juízo exige que o administrador judicial apresente, no 

prazo de 10 (dez) dias após o termo de compromisso, um relatório 

circunstanciado sobre a devedora. Dito relatório deverá abranger a 

atividade da recuperanda (produtos vendidos, serviços prestados, 

mercado de atuação, etc) e os aspectos legais, comerciais, operacionais, 

administrativos e contábeis da mesma (quadro de funcionários, controles 

internos, endividamentos não sujeitos ao processo de recuperação 

judicial, bens físicos e estoques), dentre outros. Trata-se do que o Dr. 

Daniel Cárnio, MM. Juiz Titular da 1ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais de São Paulo e importante doutrinador do tema, define como uma 

constatação informal determinada pelo magistrado, com a finalidade de 

averiguar a regularidade da documentação técnica que acompanha a 

petição inicial, bem como as reais condições de funcionamento da 

e m p r e s a  r e q u e r e n t e  ( i n 

https://www.migalhas.com.br/coluna/insolvencia-em-foco/277594/a-perici

a-previa-em-recuperacao-judicial-de-empresas-fundamentos-e-aplicacao-

pratica). Supre-se, assim, a realização da perícia prévia, permitindo-se 

que o deferimento do processamento da recuperação judicial não seja 

postergado, a fim de evitar prejuízos à devedora, que clama por urgente 

providência a seu favor; e, de outra banda, traz para o processo as 

mesmas informações que poderiam ser auferidas com a realização da 

perícia prévia, em prazo não excessivo (10 dias) e sem que haja demora 

na prestação jurisdicional. De mais a mais, não se pode olvidar que cabe 

aos credores da requerente o exercício da fiscalização sobre ela; bem 

como a verificação da sua situação econômico-financeira, pois cabe aos 

mesmos a decisão quanto à aprovação (ou não) do plano compete. Nesse 

panorama, nesta fase processual é necessário ater-se apenas e tão 

somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais a que alude 

o art. 51 da LRF, bem como se ausente o impedimento para o 

processamento da referida recuperação judicial, estabelecido no art. 48 

da citada norma, o que não se verifica no caso em tela. 2- DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Os pressupostos 

exigidos para o deferimento do processamento da recuperação judicial 

estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 e, no pleito em 

apreciação, estão demonstrados através dos documentos juntados com a 

inicial: 2.1. – ARTIGO 48 ‘CAPUT’: EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HÁ MAIS 

DE DOIS ANOS: Doc. 01, 01.1, 01.2 e 01.3 – Contrato social e alterações; 

e Doc. 11 – Certidão Jucemat; 2.2. – ARTIGO 48, INCISOS I a IV: NÃO TER 

SIDO DECRETADA A SUA FALÊNCIA ANTERIORMENTE; NÃO TER, HÁ 

MENOS DE CINCO ANOS, OBTIDO CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL; NÃO TER, HÁ MENOS DE OITO ANOS, OBTIDO CONCESSÃO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM BASE NO PLANO ESPECIAL PREVISTO NA 

RESPECTIVA LEI; e NÃO TER SIDO CONDENADA OU NÃO TER COMO 

ADMINISTRADOR OU SÓCIO CONTROLADOR, PESSOA CONDENADA POR 

QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.101/2005: Doc. 04 – 

Declaração falimentar negativa; 2.3. – ARTIGO 51, INCISO I: A EXPOSIÇÃO 

DAS CAUSAS CONCRETAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR E 

DAS RAZÕES DA CRISE ECONOMICO- FINANCEIRA: traçados na exordial; 

2.4. – ARTIGO 51 INCISO II: AS DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS 

RELATIVAS AOS 03 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, COMPOSTAS 

DE BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇAO DE RESULTADOS 

ACUMULADOS, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DESDE O ÚLTIMO 

EXERCÍCIO SOCIAL E RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAUSA E DE 

SUA PROJEÇÃO: Doc. 07 – Balanço anual contábil de 2017, 108 e 2019; 

Doc. 07 – DRE de 2017, 2018 e 2019; Doc. 08 – Fluxo de Caixa de 2017, 

2018 e 2019; e Doc. 08.1 – Fluxo de Caixa Projetado; 2.5. – ARTIGO 51, 

INCISO III: RELAÇÃO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES, INCLUSIVE 

AQUELES POR OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE DAR, COM A INDICAÇÃO 

DO ENDEREÇO DE CADA UM, A NATUREZA, A CLASSIFICAÇÃO E O 

VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO, DISCRIMINANDO SUA ORIGEM, O 

REGIME DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS E A INDICAÇÃO DOS 

REGISTROS CONTÁBEIS DE CADA TRANSAÇÃO PENDENTE: Doc. 09 – 

Lista de credores; 2.6. – ARTIGO 51, INCISO IV: RELAÇÃO INTEGRAL DOS 

EMPREGADOS, EM QUE CONSTEM AS RESPECTIVAS FUNÇÕES, 

SALÁRIOS, INDENIZAÇÕES E OUTRAS PARCELAS A QUE TEM DIREITO, 

COM O CORRESPONDENTE MÊS DE COMPETÊNCIA E A DISCRIMINAÇÃO 

DOS VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO: Doc. 10 e 10.1 – Relação 

de funcionários; 2.7. – ARTIGO 51, INCISO V: 2.7.1 – CERTIDÃO DE 

REGULARIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS: Doc. 11 – 

Certidão Jucemat; 2.7.2 – ATO CONSTITUTIVO ATUALIZADO e ATAS DE 

NOMEAÇÃO DOS ATUAIS ADMINISTRADORES: Doc. 01 – Contrato social 
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e alterações; 2.8. – ARTIGO 51, INCISO VI: RELAÇÃO DOS BENS 

PARTICULARES DOS SÓCIOS CONTROLADORES E DOS 

ADMINISTRADORES DO DEVEDOR: Doc. 12 – Declaração de imposto de 

renda de Diogo; 2.9. – ARTIGO 51 INCISO VII: EXTRATOS ATUALIZADOS 

DAS CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR E DE SUAS EVENTUAIS 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE QUALQUER MODALIDADE, INCLUSIVE EM 

FUNDOS DE INVESTIMENTO OU EM BOLSA DE VALORES, EMITIDOS 

PELAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: Doc. 13 e 13.1 – 

Extratos bancários; 2.10. – ARTIGO 51 INCISO VIII: CERTIDÕES DOS 

CARTÓRIOS DE PROTESTO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO 

REQUERENTE: Doc. 14 – Certidões do cartório de protesto; 2.11. - ARTIGO 

51 INCISO IX: RELAÇÃO, SUBSCRITA PELO DEVEDOR, DE TODAS AS 

AÇÕES JUDICIAIS EM QUE ESTE FIGURE COMO PARTE, INCLUSIVE AS DE 

NATUREZA TRABALHISTA, COM A ESTIMATIVA DOS RESPECTIVOS 

VALORES DEMANDADOS: Doc. 05, 05.1 e 06 – Declaração de ações, 

Relação de ações e Certidões Judiciais. A requerente apresentou, ainda, a 

relação dos débitos tributários (Doc. 03) e a relação dos bens essenciais 

para o desenvolvimento de sua atividade (Doc. 15). Ante o exposto, 

emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento da autora e 

do seu interesse o na preservação da integridade de seus negócios, 

tendo em vista a adequada instrução da petição inicial. Preenchidos, 

portanto, os requisitos legais, estando em termos a documentação exigida 

nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa RODOBR TRANSPORTES LTDA e, 

nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas 

e judiciais seguintes. A)- DA NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. 

Consoante o disposto no inciso I, do artigo 52, da Lei 11.101/2005 e 

observando o previsto no artigo 22 da mesma lei, nomeio a Dra. Ana Júlia 

Barkoski de Oliveira, profissional devidamente cadastrada neste Juízo, 

para ser administradora judicial. Face o previsto no artigo 24 da Lei nº 

11.101/05, fixo a remuneração da administradora judicial em 4% sobre o 

valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. O valor da 

remuneração deverá ser pago à administradora judicial em 30 parcelas 

mensais e sucessivas (06 meses referente ao prazo de blindagem de 180 

dias + 24 meses referente ao período em que a empresa pode permanecer 

em recuperação judicial). Tal montante deverá ser pago até o quinto dia útil 

de cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso. A 

inadimplência com o pagamento da remuneração do administrador judicial 

implica na convolação da recuperação judicial em falência. Registro que o 

percentual ora fixado levou-se em consideração o razoável montante da 

dívida, afirmado na inicial; a complexidade do trabalho a ser desenvolvido; 

a quantidade de credores da recuperanda; a remuneração normalmente 

praticada no mercado; e, por fim, a capacidade financeira da devedora, 

cujo patrimônio conjunto certamente poderá absorver os honorários 

arbitrados. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INSOLVÊNCIA - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - 

CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 766 e 767, DO 

CPC. A remuneração do administrador judicial é devida por força de lei, 

devendo ser determinada, pelo juiz, de forma equilibrada e conforme os 

parâmetros estabelecidos no art. 766 do CPC, levando em consideração a 

importância dos bens, a presteza do trabalho profissional, o tempo de 

serviço, bem como as dificuldades no desempenho das atividades 

estabelecidas no art. 766 do CPC. (TJ-MG - AI: 10694020074936011 MG , 

Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/04/2014, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014). Destaco ainda que 

o artigo 24 da Lei 11.101/2005 dispõe que “o juiz fixará o valor e a forma 

de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a 

capacidade de pagamento, o grau de complexidade dotrabalho e os 

valores praticados no mercado para o desempenho de atividades 

semelhantes”; e, na sequência, o §1º do mencionado dispositivo legal 

estipula que “em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial 

não excederá a 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores 

submetidos à recuperação judicial”. Previno que a administradora judicial 

nomeada deverá desempenhar suas competências, arroladas no art. 22 

da Lei 11.101/2005, com presteza e celeridade, atentando-se para o fiel 

cumprimento de todos os deveres que a lei lhe impõe, principalmente o de 

fornecer todas as informações pedidas pelos credores interessados, 

fiscalizar as atividades do grupo devedor e apresentar relatório mensal do 

mesmo. Proceda-se à sua imediata intimação, para formalização do termo 

de compromisso, no prazo de 48 horas (art. 33). Deve a administradora 

judicial informar ao juízo a situação da empresa, apresentando relatório 

preliminar, em 10 (dez) dias, para os fins do artigo 22, inciso II, “a” 

(primeira parte) e “c” da Lei 11.101/2005. Sendo necessária a contratação 

de auxiliares (contador, advogados, etc), deverá ser carreado aos autos 

os respectivos contratos, no prazo de 10 (dez) dias. É dever da 

administradora judicial fiscalizar a regularidade do processo e o 

cumprimento dos prazos pelo grupo recuperando. Quanto aos relatórios 

mensais, que não se confundem com o relatório preliminar, deverá a 

administradora judicial protocolar o primeiro relatório como incidente à 

recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos 

principais, sendo que os relatórios mensais subsequentes deverão ser 

sempre direcionados ao incidente já instaurado. B)- DA DISPENSA DA 

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. Com fulcro no teor do 

inciso II, do artigo 52, da Lei nº. 11.101/2005 dispenso a apresentação de 

certidões negativas para que a empresa exerça suas atividades, exceto 

para a contratação com o Poder Público ou para o recebimento de 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no 

artigo do mesmo diploma legal. C)- DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES. Ordeno 

a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções 

contra a empresa, inclusive aquelas dos credores particulares dos sócios 

solidários, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os respectivos 

autos permanecer no juízo onde se processam. Excetuam-se da aludida 

suspensão as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º); as 

ações de natureza trabalhista (art. 6º, §2º); as execuções de natureza 

fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6º, §7º). 

Mencione-se que, nos termos do art. 52, § 3º, cabe à devedora informar a 

suspensão aos juízos competentes, devendo comprovar ao juiz da 

recuperação que fez as devidas comunicações (BEZERRA FILHO, Manoel 

Justino. Lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005: 

comentada artigo por artigo – 9. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2013. p. 163). Enfatizo que é obrigação da 

administradora judicial provocar o juízo para a verificação periódica, 

perante os cartórios de distribuição, das ações que venham a ser 

propostas contra a devedora (art. 6º, §6º). De igual forma, as ações 

eventualmente propostas em face da devedora deverão ser comunicadas 

ao juízo da recuperação judicial por ela própria, imediatamente após a 

citação (art. 6º, §6º, II). Friso que, nos termos do artigo 6º, §4º, a 

suspensão ora determinada irá vigorar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados da presente decisão, restabelecendo-se, após o decurso 

de tal prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e 

execuções, independente de pronunciamento judicial. C.1)- DA 

CONTAGEM DO PRAZO. A contagem dos prazos deverá ser feita em dias 

corridos, incluindo-se aquele de suspensão das ações e execuções 

(“stay period”), previsto no art. 6º, §4º, da LRF (STJ, REsp 1.699.528, Rel. 

Min. Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento 10/04/2018). D)– DA 

EXCLUSÃO DO SPC E PROTESTOS. Ordeno, ainda, a suspensão das 

anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda, 

bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem. 

Registro que a providência é necessária para salvaguardar o princípio 

maior da recuperação judicial, qual seja preservação da empresa; na 

medida em que, indiscutivelmente, a manutenção da negativação lançada 

sobre o nome da recuperanda irá causar entraves fortes ao regular 

desenvolvimento das suas atividades empresariais. Assim, ao menos 

durante o prazo de blindagem, cabe ao juízo recuperacional a adoção de 

todas as medidas que se fizerem necessárias para contribuir com a 

reestruturação organizacional das finanças da empresa em recuperação 

judicial, o que certamente não será possível se as negativações forem 

mantidas. Nessa vertente é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO 

DEFERIDO – PERÍODO DE BLINDAGEM – SUSPENSÃO DOS 

APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS – 

POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PROVIDO. É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos 

de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, 

relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de 

blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa 

forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio 

elencado pela própria legislação.” (TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO - Número Único: 1010963-43.2018.8.11.0000 - Relator: Des(a). 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – 14/11/2018). E)– DA 

MANUTENÇÃO DA RECUPERANDA NA POSSE DOS BENS ESSENCIAIS AO 

DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES: Pleiteou a recuperanda a 

concessão de liminar para que, enquanto durar o processo de 

recuperação judicial, seja impedida a retirada de bens essenciais ao 
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desenvolvimento das suas atividades empresariais. O deferimento do 

pedido formulado encontra fundamento no artigo 49, §3º, da Lei 

11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o 

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial.” O Egrégio Tribunal de 

Justiça também orienta para que, sendo o bem essencial à atividade da 

empresa, deve o mesmo sem mantido na posse da recuperanda. Veja-se: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DA 

EMPRESA - PRAZO DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E ASSEMBLÉIA PARA 

APROVAÇÃO DO PLANO AINDA NÃO REALIZADA – RECURSO PROVIDO. 

Conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, como 

também deste Egrégio Tribunal, os bens considerados essenciais à 

atividade recuperanda, poderão permanecer na posse da empresa até o 

encerramento do prazo de blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 

6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005.”(AI 135611/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, 

Publicado no DJE 20/02/2017). Nesse sentido foi o voto proferido no AI 

1002953-78.2016.8.11.0000, interposto em face de decisão contida na 

ação de recuperação judicial nº 1002673-98.2016.8.11.0003, proposta por 

RODORÁPIDO TRANSPORTE LTDA, em trâmite neste Juízo. Cito: “(...) Por 

sua vez, quanto à manutenção da posse de todos os caminhões dados 

em garantia nos contratos de alienação fiduciária, tenho que a decisão 

deve ser mantida, até o julgamento final deste recurso. Isto porque, dispõe 

o § 3º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/2005, em sua primeira parte, que os 

bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil não se 

submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo 

dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra, quando se 

tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial. No 

caso dos autos, nota-se que os créditos do Agravante são, de fato, 

contratos com garantia de alienação fiduciária, no entanto, de bens móveis 

(caminhões) que, ao que tudo indica, possuem total identidade com a 

atividade da empresa recuperanda. (...) Cuiabá, 18 de novembro de 2016. 

Des. Sebastião Barbosa Farias Relator”. (AI 1002953-78.2016.8.11.0000). 

Ante tais considerações, determino que os bens essenciais ao 

desenvolvimento das atividades da devedora sejam mantidos na posse da 

mesma, durante o prazo de blindagem, estando proibidos quaisquer atos 

expropriatórios ou que retirem da posse da recuperanda bens essenciais 

ao desenvolvimento de suas atividades empresariais. Em consequência, 

determino a suspensão das ações de busca e apreensão listadas pela 

devedora na exordial, devendo a mesma permanecer na posse dos 

veículos objeto daquelas lides, dado que é inegável a essencialidade dos 

caminhões para o desenvolvimento da atividade da transportadora. Faço 

consignar que a suspensão ora determinada encontra arrimo em recente 

decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, onde fora deferida a proteção de bens essenciais para o 

desenvolvimento da empresa em recuperação judicial, ordenando-se, 

inclusive, a devolução de bens e produtos que haviam sido arrestados por 

credores em momento anterior ao deferimento do processamento do feito 

recuperatório. Leia-se: “... é indiscutível que os bens 

arrestados/penhorados são fundamentais à continuidade das empresas, 

já que se trata de mercadorias que estavam à venda, maquinários, 

gôndolas, prateleiras, balcões refrigerados e bloqueio on-line em contas 

bancárias. Por fim, vale ressaltar que a matéria será aprofundada no 

momento do exame do mérito. Pelo exposto, defiro em parte a antecipação 

da tutela recursal para determinar a devolução das mercadorias e 

equipamentos arrecadados/penhorados, e também dos valores 

bloqueados em conta bancária, via on-line. Ficam excluídos desse 

decisum as quantias referentes as vendas com cartão de crédito”. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007962-50.2018.8.11.0000 - Cuiabá, 30 

de julho de 2018. - Des. Rubens de Oliveira Santos Filho). Aplicando-se à 

presente hipótese, tem-se que também é incontestável que os veículos de 

propriedade da recuperanda, utilizados para desenvolver a sua atividade 

de transporte, são essenciais ao desenvolvimento de suas atividades, o 

que justifica a suspensão das ações de busca e apreensão em comento. 

Para arrematar: “AGRAVANTE(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S. A. 

AGRAVADO(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA D E C I S Ã O M O 

N O C R Á T I C A AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – 

EMPRESA SUBMETIDA À RECPUERÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO 

PERÍODO DE BLINDAGEM – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – BEM 

ESSENCIAL – ATIVIDADE FIM DA EMPRESA – TESE CONTRÁRIA A 

JURISPRUDÊNCIA – RECURSO COM SEGUIMENTO NEGADO. 1. “No normal 

estágio da RECUPERAÇÃO JUDICIAL, não é razoável a retomada das 

execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias 

de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.” (AgRg no CC 

127.629/MT) 2. Prorrogado o período de blindagem e reconhecido que a 

finalidade da empresa recuperanda se volta ao transporte de cargas, 

impossível negar a qualidade do bem (semirreboque) como ESSENCIAL 

para desenvolvimento de suas atividades. 3. Veículo mantido com a 

empresa durante a suspensão. Com tais fundamentos, deixo de levar os 

autos ao Plenário e, em decisão monocrática, nos termos do art. 557 do 

CPC, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento em virtude de suscitar 

tese contrária à jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do 

colendo Superior Tribunal de Justiça”. (0174627-78.2015.8.11.0000 - 

Julgado em: 11/12/2015 - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). Oficie-se, pois, aos Juízos indicados 

pela recuperanda, com cópia da presente decisão, a fim de que seja 

imediatamente suspensa a busca e apreensão dos bens. F)- DAS 

CONTAS MENSAIS. Determino que a recuperanda apresente as contas 

demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob 

pena de destituição de seus administradores (art. 52, V). O primeiro 

demonstrativo mensal deverá ser protocolado como incidente à 

recuperação judicial, ao passo que não deverá ser juntado aos autos 

principais, sendo que os demonstrativos mensais subsequentes deverão 

ser sempre direcionados ao incidente já instaurado. G)- DAS INTIMAÇÕES 

E NOTIFICAÇÕES. Ordeno a notificação do Ministério Público e a 

comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os 

Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimentos, 

providenciando o grupo recuperando o encaminhamento. Oficie-se à Junta 

Comercial, para que seja feita a anotação determinada pelo §único do art. 

69. Expeça-se o edital previsto no art. 52, § 1º, incisos I a III da Lei 

11.101/05, para conhecimento de todos os interessados, com advertência 

dos prazos do art. 7º, §1º, e art. 55 da LRF. A recuperanda deverá 

apresentar a minuta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a ser 

complementada pela serventia, com os termos desta decisão. Deverá 

também a recuperanda providenciar a publicação do edital em jornal de 

grande circulação, no prazo de 05 (cinco) dias. Os credores têm o prazo 

de quinze (15) dias para apresentarem as suas habilitações diretamente 

perante o administrador judicial ou as suas divergências quanto aos 

créditos relacionados, na forma do art. 7º, § 1º, do diploma legal 

supracitado; e o prazo de trinta (30) dias para manifestarem objeção ao 

plano de recuperação do grupo devedor, a partir da publicação do edital a 

que alude o art. 7º, § 2º, da LRF, de acordo com o disposto art. 55, § 

único, do mesmo diploma legal. Nos termos do disposto no art. 52, §2º, 

deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, 

a qualquer tempo, requerer a convocação de assembleia geral para a 

constituição do Comitê de Credores, observado o disposto no §2º do art. 

36 da Lei nº 11.101/05. Advirto que, deferido o processamento, à 

devedora não será permitida desistir do pedido de recuperação judicial, 

salvo se obtiver aprovação da desistência na assembleia geral de 

credores (art. 52, §4º). H)- DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Consoante o artigo 53 da Lei nº 11.101/2005, 

deverá a empresa devedora apresentar, em 60 (sessenta) dias, o plano 

da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência. O plano de 

recuperação judicial deverá conter a discriminação pormenorizada dos 

meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 da lei citada, 

e seu resumo; demonstração de sua viabilidade econômica; e laudo 

econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos das devedoras, 

subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada 

(incisos I, II e III do art. 53). Com a apresentação do plano, expeça-se o 

edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, 

com prazo de 30 (trinta) dias para as objeções, devendo a recuperanda 

providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do edital, 

inclusive em meio eletrônico. Caso ainda não tenha sido publicada a lista 
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de credores pelo administrador judicial, a legitimidade para apresentar 

objeção será daqueles que já constam do edital da devedora e que tenham 

postulado a habilitação de crédito. Publicada a lista de credores 

apresentada pelo administrador judicial (art. 7º, §2º), eventuais 

impugnações (art. 8º) deverão ser protocoladas como incidente à 

recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntadas aos autos 

principais (art. 8º, parágrafo único). I)- OUTRAS DETERMINAÇÕES. 

Intime-se a administradora judicial nomeada para que, após assinar o 

termo de compromisso, apresente, no prazo improrrogável de 10 (dez) 

dias, relatório circunstanciado sobre a devedora, abrangendo a atividade 

da recuperanda (produtos vendidos, serviços prestados, mercado de 

atuação, etc) e os aspectos legais, comerciais, operacionais, 

administrativos e contábeis (quadro de funcionários, controles internos, 

endividamentos não sujeitos ao processo de recuperação judicial, bens 

físicos e estoques) dentre outros. Autorizo a recuperanda a realizar o 

pagamento das custas processuais ao final do processamento do feito, o 

que faço com fulcro na jurisprudência que segue: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES AO FINAL – 

POSSIBILIDADE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Há possibilidade de pagamento das 

custas ao final do processo, tendo em conta de não se tratar de 

exoneração, mas, tão somente, de retardar o recolhimento, quando 

demonstrada a necessidade provisória, como forma de assegurar o 

acesso ao Judiciário.” (AI 140094/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – 

PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA AUTORA - INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE PAGAMENTO DAS CUSTAS 

AO FINAL DO PROCESSO – DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No processo de recuperação 

judicial, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

almejado pela empresa recuperanda, que consiste no valor dos créditos 

que se pretende negociar. A jurisprudência há muito vem admitindo a 

possibilidade de pagamento das custas ao final da demanda, desde que o 

postulante preencha os requisitos para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, consoante o item 2.14.2 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.” (AI 70294/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

atentando-se para que, de todos os despachos e decisões judiciais, sejam 

intimados o grupo recuperando, o administrador judicial, todos os credores 

e interessados, e notificado o órgão ministerial, sempre atentando-se para 

o disposto no artigo 79 da Lei 11.101/2005. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000942-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))
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ELENIR VANDA COPETTI KERN (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS INFORMAR 

SOBRE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO, COM A 

TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL, CONSIDERANDO O LAPSO TEMPORAL 

TRANSCORRIDO ENTRE A CELEBRAÇÃO DO ACORDO E A PRESENTE 

DATA, SOB PENA DE SEU SILÊNCIO SER INTERPRETADO DE FORMA 

POSITIVA ACARRETANDO A EXTINÇÃO DO FEITO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823776 Nr: 4232-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS TULIO FERREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o Termo de 

re-ratificação da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804665 Nr: 16187-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA, JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209, JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - 

OAB:17783/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.: 443312 Nr: 11980-06.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIR PEREIRA DO NASCIMENTO

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo legal retirar a certidão de 

crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729203 Nr: 9917-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTO JOSE MAINARDI, MAINARDI E CIA 

LTDA-ME

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

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

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor para no prazo legal informar a 

localização correta do imóvel constante da matrícula 4.129, para poder 

identificar o Setor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700675 Nr: 8647-12.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): JHONATAN PEREIRA DE SOUZA

 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:

 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.: 729203 Nr: 9917-03.2013.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTO JOSE MAINARDI, MAINARDI E CIA 

LTDA-ME

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

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

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o termo de 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441920 Nr: 10589-16.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO QUIRINA, WALMIR DE 

SOUZA, MARIA SARMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:OAB/MT15687A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 

7295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar e instruir a 

Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776898 Nr: 5017-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA BORGES DE CARVALHO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE FERREIRA LOPES, VALERIA 

ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

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

DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Certifico que afixei o edital de fls. 116, no átrio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706116 Nr: 811-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TARCISIO DE SOUZA, WALTAIR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal retirar o termo 

de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346562 Nr: 1993-19.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANI BENJAMIM MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUIS ALMEIDA - 

OAB:43.350

 Intimação da parte autora para, no prazo legal manifestar quanto a 

devolução da Carta Precatória de fls. 234/239.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443970 Nr: 12639-15.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CEZAR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal manifestar quanto a 

devolução da carta precatoria de folhas 186/194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387563 Nr: 1231-32.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILAGRES E BRESCOVICI LTDA ME OU 

MILAGRES & SILVA LTDA ME

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 92.1 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor para no prazo legal juntar o 

cálculo atualizado da dívida, bem como informar o endereço completo com 

CEP do(s) devedore(s) e a data do débito a ser considerada, por se tratar 

de exigências do SPC e do SERASA, para inclusão no registro de banco 

de dados do sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 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 das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445621 Nr: 803-11.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O

 pelo exequente, haja vista a necessidade de evitar-se prejuízos 

desmedidos ao mesmo e, ainda, o atendimento de pelo menos um dos 

requisitos de observação obrigatória para o parcelamento na fase de 

cumprimento de sentença. Nestes termos, DEFIRO o pedido de 

parcelamento do valor da execução, tal como proposto pela executada às 

fls. 415 e, em consequência, DETERMINO: A – a manutenção da penhora 

da quantia de 30% do valor da execução (R$159.322,45) acrescida os 

honorários advocatícios (R$170.023,45), que servirá para a quitação da 
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primeira parcela do financiamento, devendo a Prefeitura Municipal efetuar 

o depósito de tais valores em conta judicial vinculada a estes autos, no 

prazo de 05 dias; B - a imediata liberação do remanescente penhorado 

(R$372.000,00), em favor da executada;C – a intimação da executada 

para que efetue o pagamento do remanescente devido em 06 parcelas 

mensais e sucessivas, com vencimento em 06/Abril, 06/Maio, 06/Junho, 

06/Julho, 06/Agosto e 06/Setembro de 2020, no valor de R$62.000,00 

cada uma, incidindo a devida correção monetária pelo INPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426818 Nr: 8943-05.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA LIMA, GRUPO ZAHER

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

OAB:OAB/MT 11.551

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

OAB:10257/O

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal manifestar quanto ao 

deposito de fls. 405/407.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756873 Nr: 11413-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN NOEMI BRITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVIRON DIVISORIAS RONDONOPOLIS LTDA 

ME, CIELO S/A, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

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

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:SP/154.694, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 

10,133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 

7627-A, LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - OAB:16660, REINALDO 

LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:OAB/MT17209-A

 INTIMAÇÃO DA CIELO S/A PARA, NO PRAZO LEGAL, INFORMAR DADOS 

BANCÁRIOS COMO BANCO, AGÊNCIA E CONTA, SE CORRENTE OU 

POUPANÇA, BEM COMO CPF OU CNPJ DO FAVORECIDO PARA 

EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756976 Nr: 11481-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FIEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA DO BRASIL S.A- TERRA SANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:18263/O, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NUNES PETTI - 

OAB:257287

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE FOLHAS RETRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762677 Nr: 14781-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FIEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA DO BRASIL S.A- TERRA SANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NUNES PETTI - 

OAB:257287, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE FOLHAS RETRO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783185 Nr: 7455-05.2015.811.0003

 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: EDAGMAR DALBÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DE FREITAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

CONFORME §1º DO ART.477 DO CPC, MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO 

PERICIAL DE FLS. 192/221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810888 Nr: 18196-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL JOSÉ BERVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BARBOSA TASCA PORTO, LUCIANO 

POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT6534, FRANCIANE RAMOS MOREIRA - OAB:18.006, 

FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:OAB/MT 19891

 Intimação da parte autora para, no prazo legal manifestar quanto a 

devolução de carta precatoria de fls. 117/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798291 Nr: 13601-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUEDES IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal manifestar quanto a 

devolução da Carta Precatória de fls. 60.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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): JACIEL ALVES BUENO, ELDER MORAES, 

VALDIR CORREIA, 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

 Nos termos da legislação vigente bem como do disposto no §6º, do 

art.485 do Código de Processo Civil IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte requerida, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca do interesse 

na extinção da ação por abandono da causa pelo autor, sendo seu 

silêncio interpretado de forma positiva à extinção.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009685-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ROSA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALBANO (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO EUZEBIO (CONFINANTES)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ GOMES DA SILVA (CONFINANTES)

DERALDINO PEREIRA DE SOUZA (CONFINANTES)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENAN CARLOS LEAO 

PEREIRA DO NASCIMENTO PROCESSO n. 1009685-61.2019.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 53.427,17 ESPÉCIE: [Usucapião Especial 

(Constitucional)]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: VILMA ROSA 

SOUZA DOS SANTOS Endereço: AVENIDA SÃO PEDRO, 952, VILA 

MAMED, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78745-200 POLO PASSIVO: PAULO 

ALBANO FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259, I do CPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: A requerente se encontra no imóvel 

abaixo descrito há 30 (trinta) anos, possuindo a posse mansa, pacífica e 

ininterrupta do imóvel. Requer seja decretado o seu domínio sobre o imóvel 

usucapiendo, com conseqüente mandado para o C.R.I. desta Comarca 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: um terreno para construção 

situado na Av. São Pedro, nº 952, Vila Mamed, zona urbana desta cidade, 

com limites e confrontações constantes na matrícula nº 13.591 do C.R.I. de 

Rondonópolis-MT DECISÃO: I – Da justiça gratuita Primeiramente, defiro à 

parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Por fim, assento que existindo a possibilidade de 

acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito. Cite-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

observando-se o endereço anexo (Infojud), sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Determino, ainda, a citação pessoal dos confinantes, nos termos do 

disposto no artigo 246, §3º do Código de Processo Civil. Publique-se edital 

de citação, em obediência ao previsto no artigo 259, I, do CPC. 

Cientifique-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

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, SIMONE 

MENEZES VEIGA, digitei. RONDONÓPOLIS, 10 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.

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001321-08.2016.8.11.0003

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:

JEFERSON LUIS DA SILVA BROGIATTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 

PROCESSO n. 1001321-08.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 38.030,40 

ESPÉCIE: [Busca e Apreensão]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: JEFERSON LUIS DA 

SILVA BROGIATTO FFINALIDADE: 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: O requerido contratou junto 

com a requerente, um financiamento para aquisição de UM VEÍCULO 

MARCA CHEVROLET, MODELO S-10 CAB.DUPLA FLEX, ANO 

FABRICAÇÃO 10, CHASSI 9BG138SF0BC436036, PLACA NTY-5336, COR 

BRANCA E RENAVAM Nº 274767171 , ficando o bem gravado com a 

cláusula de alienação fiduciária. O requerido não cumpriu o pagamento 

das parcelas devidas, foi notificado pelo cartório competente, e constituído 

em mora e inadimplente. O autor requer a concessão da liminar de busca e 

apreensão do bem, acima descrito, com fulcro no Decreto-lei 911/69 e 

alterações da Lei 10.931/2004. DECISÃO: Vistos e examinados. Ante a 

notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a citação 

pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é 

requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca das 

hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

determino a citação de JEFERSON LUIS DA SILVA BROGIATTO por edital, 

com a observância de todas as disposições do artigo 257 do CPC. Não 

havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia da parte 

requerida e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 
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de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca. 

Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

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, SIMONE 

MENEZES VEIGA, digitei. RONDONÓPOLIS, 10 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003179-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J GUIMARAES LOCACOES EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FERREIRA DE LIMA (REU)

ROBSON CLEBER DO AMARAL (REU)

ROBINHO TRANSPORTES EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003179-69.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): J GUIMARAES LOCACOES EIRELI - EPP REU: ROBINHO 

TRANSPORTES EIRELI - EPP, ROBSON CLEBER DO AMARAL, WILSON 

FERREIRA DE LIMA Vistos e examinados. J. GUIMARÃES EIRELI-EPP 

ingressou com a presente AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL 

POR INADIMPLENCIA COM DESPEJO E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS em face de ROBINHO TRANSPORTES EIRELI – EPP e 

WILSON FERREIRA LIMA. Requereu a concessão de liminar de despejo e, 

no mérito, a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, 

com a confirmação da liminar. A liminar de despejo foi deferida sob 

caução. Aos 17/06/2019 o autor compareceu aos autos informando que o 

requerido desocupou o imóvel, tendo o mesmo sido encontrado 

abandonado. Devidamente citada, a requerida ROBINHO TRANSPORTES 

EIRELI – EPP apresentou contestação, pugnando pela improcedência da 

ação. Impugnou o valor dado à causa, defendendo que as ações de 

cobrança de aluguel devem ter valor de causa igual à soma de 12 meses 

de alugueis. No mérito, afirmou que efetuou o pagamento integral dos 

alugueis pactuados, até o momento em que rescindiu o contrato 

verbalmente com o requerente, tendo restituído o bem ao autor na primeira 

quinzena de agosto/2018; que a rescisão ocorreu porque o autor, quando 

da locação, afirmou que o imóvel possuía todas as licenças para o 

armazenamento de fertilizantes/adubos, fato que não era verídico; e que a 

responsabilidade pelos pagamentos dos alugueis a obrigações contratuais 

incididas a partir da 2º quinzena do mês de agosto/2018 deve recair 

somente sobre o Requerido WILSON FERREIRA DE LIMA, que é o locatário 

de fato do imóvel e deu continuidade à locação sem autorização da 

requerida. Requereu, ainda, que em caso de procedência da ação, que 

seja reconhecida a cobranças até o mês de dezembro/2018, quando 

houve a efetiva desocupação do imóvel; e que seja reconhecido o direito 

da ré em obter a restituição dos pagamentos indevidos dos alugueis 

referentes aos meses de maio à agosto/2018, ante a inexistência das 

licenças obrigatórias para se armazenar fertilizantes/adubos e outros 

produtos, o que impossibilitou a utilização do bem pela ré. O requerido 

WILSON FERREIRA LIMA, embora devidamente citado, quedou-se inerte. A 

autora impugnou a contestação, afirmando que propôs tão somente uma 

ação de despejo, sem qualquer cobrança de aluguel. Noticiou que a 

cobrança dos alugueis é objeto de ação de execução 

(1013498-33.2018.8.11.0003) e requereu o julgamento antecipado da lide, 

invocando a desocupação voluntária do bem. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise dos 

autos verifica-se que, de fato, o autor manejou tão somente “AÇÃO 

RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL POR INADIMPLENCIA COM 

DESPEJO E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS”, sem postular 

pela condenação dos réus ao pagamento de valor referente a alugueres 

vencidos. Ademais, pode ser confirmada no Sistema PJe a existência de 

ação de execução interposta com relação aos alugueres em questão 

(agosto, setembro, outubro e novembro 2018). Desta feita, assiste total 

razão ao autor quando afirma que a presente lide comporta julgamento 

antecipado, haja vista que o seu objeto cingia-se ao pedido de rescisão do 

contrato de locação e despejo da requerida, o que já foi atingido via 

desocupação voluntária do imóvel. De revés, valioso consignar que, não 

tendo a ação de despejo sido cumulada com cobrança de alugueres, 

desnecessária a citação do fiador. Veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO 

DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DOS RÉUS 

AFASTADA - REQUERIMENTO EXPRESSO DA PARTE AUTORA - LIDE 

PROPOSTA SOMENTE EM FACE DA LOCATÁRIA - MÉRITO - ARGUIÇÃO 

DE NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DA NÃO INTIMAÇÃO/CITAÇÃO DOS 

FIADORES - DESCESSIDADE - AÇÃO DE DESPEJO NÃO CUMULADA COM 

COBRANÇA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. - NÃO HÁ QUE 

SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 

DOS FIADORES QUANDO A AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO NÃO FOR CUMULADA COM COBRANÇA. LOCATÁRIA 

DEVIDAMENTE CITADA.” (ACORDÃO 708/2014 - 2ª CÂMARA CÍVEL E 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS - PROCESSO 201300218180 - RELATOR - 

DES. JOSÉ DOS ANJOS – TJ/SE). De modo semelhante, considerando que 

a ação é puramente de despejo, também não há que se cogitar em 

incoerência do valor atribuído à causa, estando correto o apontado pelo 

autor na petição inicial. No mais, tem-se que a desocupação do imóvel, de 

forma voluntária no curso da lide, implica em reconhecimento da 

procedência dos pedidos formulados na petição inicial e, deste modo, 

impõe-se a extinção do processo na forma do artigo 487, inciso III, alínea 

“a” do CPC. Para ilustrar: “TJ-SP - Apelação Cível AC 

10069523120178260309 SP 1006952-31.2017.8.26.0309 (TJ-SP) - Data de 

publicação: 05/06/2019 – EMENTA - Locação de imóvel. Despejo por 

denúncia vazia. Desocupação do imóvel antes da citação. Ação julgada 

extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487 , II a do CPC . 

Apelação do réu-locatário. Discussão restrita às verbas sucumbenciais. 

Notificação premonitória realizada nos termos da lei de locação. Retomada 

legítima. Concedido prazo de 30 dias para a desocupação voluntária. 
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Inobservância pelo locatário. Ação de despejo: cabimento. Princípio da 

causalidade. Ônus sucumbenciais devidos por aquele que deu causa à 

demanda, na hipótese, a ré, por não ter desocupado o imóvel no prazo 

legal. Ocorrida a desocupação após o ajuizamento da ação de despejo, de 

rigor a condenação do locatário ao pagamento das despesas e custas 

processuais e honorários advocatícios Sentença mantida. Recurso 

improvido”. “TJ-MG - Apelação Cível AC 10702130351621001 MG (TJ-MG) 

- Data de publicação: 25/07/2019 – EMENTA - EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE DESPEJO - DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RESPONSABILIDADE - PARTE QUE RECONHECEU. - A 

desocupação voluntária do imóvel pelo réu locatário implica no 

reconhecimento da procedência do pedido de despejo por infração 

contratual, de modo que o processo deve ser extinto com resolução de 

mérito - Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do 

pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que 

reconheceu ( CPC , art. 90 )”. Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 

487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Providencie-se o necessário para a 

baixa da caução formalizada. Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 

85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 5017-06.2015.811.0003 CI 776898

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PARTE REQUERENTE: ZILMA BORGES DE CARVALHO XAVIER

PARTE RÉQUERIDA: JOSE HENRIQUE FERREIRA LOPES e VALERIA 

ALVES DA COSTA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: JOSE HENRIQUE FERREIRA LOPES, 

CPF: 202.350.541-00 e do RG: 419 274 SSP/MT e VALERIA ALVES DA 

COSTA, CPF: 902.616.151-49 e do RG: 1176498-8 SJ/MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos executados, acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias cumprir 

voluntariamente a obrigação, que consiste no pagamento do valor de R$ 

21.537,77 (vinte e um mil quinhentos e trinta e reais e setenta e sete 

centavos), sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos do 

artigo 523 e seguintes do NCPC ( antigo 475-I do CPC).

RESUMO DA INICIAL: Os executados foram condenados por sentença ao 

pagamento de aluguéis referentes ao período de agosto/2015 a 

janeiro/2015, no valsor mensal de R$ 1.200,00, com juros de mora e 

correção monetária.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: (...). Após, aportados os petitórios, ou decorrido o 

prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos conclusos 

para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento antecipado do 

mérito (arts. 355 e 356 do CPC). Por fim, registro que existindo a 

possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja processado nos 

autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo as partes, na 

mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na designação de 

audiência para a realização de auto composição com o auxílio dos 

conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do Código de 

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

estilo".

 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, Sônia Maria Barros 

Duarte, analista judiciária, que, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de março de 

2020. Thais Muti de Oliveira - Gestora Judiciária - Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004153-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS SICHIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA DEMARQUE OAB - PR59196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004153-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:REGIS SICHIERI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TIAGO DA SILVA DEMARQUE 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: 08:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004183-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO WAGNER FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.G.D.S.TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004183-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HELCIO WAGNER 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO AURELIO ROMANO 

FERREIRA, JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA, STEYCE RIBAS 

NOGUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: N.G.D.S.TRANSPORTES LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004184-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIA 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. 1004184-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOVANIA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 
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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: 25/06/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004186-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELGINA PEREIRA DA SILVA BRANDAO (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. 1004186-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELGINA PEREIRA 

DA SILVA BRANDAO 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: 25/06/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004187-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004187-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARILZA 

MARTINS ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004189-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ALVES DE ARRUDA (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. 1004189-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA MARIA 

ALVES DE ARRUDA 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: 25/06/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004202-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAX SUEL RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004202-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAX SUEL 

RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004203-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE 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. 1004203-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JORGE 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: 25/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004205-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON BRUNO GONCALVES 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. 1004205-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WALISSON 

BRUNO GONCALVES 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: 25/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004208-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA 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 
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(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004208-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCA 

MARIA 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: 25/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004209-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON ALVES 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. 1004209-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAILTON ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004212-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES OAB - MT16540 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA (REU)

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

 

PROCESSO n. 1004212-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE ALDO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO RAMON RODRIGUES 

LOPES POLO PASSIVO: JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA 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: 25/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004215-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLITO MACEDO PEREIRA (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. 1004215-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CHARLITO 

MACEDO PEREIRA 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: 29/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004219-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004219-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO SANTANA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. 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: 

29/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004220-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTANA DA SILVA (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. 1004220-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO SANTANA 

DA SILVA 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: 29/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004224-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO TELES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1004224-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO TELES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA, 

ELY SILVA DE ALMEIDA 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004226-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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LEIDYANNE MONIQUE DE CAMPOS 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. 1004226-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEIDYANNE 

MONIQUE DE CAMPOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004232-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTANA 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. 1004232-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO SANTANA 

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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004240-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA NASCIMENTO FERREIRA TENORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004240-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SANDRA 

NASCIMENTO FERREIRA TENORIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL 

II 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: 29/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004244-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA OLIVEIRA SILVA OAB - MT27290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARIANO DA SILVA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1004244-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAQUELINE 

SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

OLIVEIRA SILVA POLO PASSIVO: NILDA MARIANO DA SILVA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004245-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA OLIVEIRA SILVA OAB - MT27290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARIANO DA SILVA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1004245-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAQUELINE 

SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

OLIVEIRA SILVA POLO PASSIVO: NILDA MARIANO DA SILVA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004251-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004251-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOICE OLIVEIRA 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004252-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY ALVES PINHEIRO (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. 1004252-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IVANY ALVES 

PINHEIRO 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: 29/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 de março de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0015118-73.2013.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT15471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

PROCESSO n. 0015118-73.2013.8.11.0003 POLO ATIVO:MARILENE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANE GONCALVES DA 

SILVA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011305-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA LEITE DE ANDRADE OAB - MT19935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30090564) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em dez dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 10 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: 1004266-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR CARVALHO MACEDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004266-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDEMIR 

CARVALHO MACEDO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004269-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GUIMARAES DOS REIS (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. 1004269-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

GUIMARAES DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004270-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON 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. 1004270-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROBSON 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004272-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004272-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVANA 

FERREIRA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: COPEL 

DISTRIBUICAO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 10 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: 1004274-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MELO RUIZ (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. 1004274-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDO DE 

MELO RUIZ 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 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004277-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE LOPES ESTEVES (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. 1004277-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ZILDINETE LOPES 

ESTEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004284-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RO ANNE SOUZA SILVA (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. 1004284-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RO ANNE 

SOUZA SILVA 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: 30/06/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004286-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA XAVIER PEREIRA (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. 1004286-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BIANCA XAVIER 

PEREIRA 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: 30/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004287-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULEIDE PEREIRA DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004287-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA ZULEIDE 

PEREIRA DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON REZENDE 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 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 . 10 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: 1004291-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAL PEREIRA SOARES (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. 1004291-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDIVAL PEREIRA 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004300-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO WAGNER FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004300-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HELCIO WAGNER 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO AURELIO ROMANO 

FERREIRA, JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA, STEYCE RIBAS 

NOGUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: EVEREST TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 10 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: 1004301-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004301-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUANA ALMEIDA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1003391-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADERBAL HONORIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30079858) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 10 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: 1002202-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO ALBERTO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RBRASIL SOLUCOES (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO 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: 1004311-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINISSIUS CLEMENTE SPINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004311-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO 

VINISSIUS CLEMENTE SPINELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003555-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODEGUER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003555-21.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BENEDITO RODEGUER JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de realizar o corte em sua energia 

elétrica. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. E, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso vertente, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante não reconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, visto que ao se deparar com a fatura do mês de outubro/2019 

identificou que foram incluídas duas cobranças no mês de maio/2019 nos 

valores de R$ 365,40, (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta 

centavos) e uma segunda cobrança no valor de R$ 487,73 (quatrocentos 

e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), levando em conta a 

grande diferença do histórico de consumo da requerente. Ocorre que, 

diante da ausência de pagamento da referida fatura, existe a possibilidade 

da reclamada suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte reclamante. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para 

a possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

resta provado diante da inadimplência da aludida fatura em discussão 

caracterizar a iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na 

residência da parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte 

autora e a sua família. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie a 

suspenção da cobrança do débito objeto da lide, bem como, abstenha-se 

de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

da parte reclamante UC 6/1537170-1, tão somente com relação às faturas 

ora discutida e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso a parte reclamada não cumpra 

esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 
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articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004153-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS SICHIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA DEMARQUE OAB - PR59196 (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: 1004153-72.2020.8.11.0003. 

AUTOR: REGIS SICHIERI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Pleiteia na exordial, 

concessão de antecipação de tutela a fim de que a requerida proceda com 

a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção de credito, bem como, 

abstenha de efetuar novas cobranças e inscrições na unidade 

consumidora. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003999-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CALDAS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003999-54.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RENAN CALDAS MARTINS REQUERIDO: UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela a fim de que a requerida proceda com a reativação 

do contrato/cadastro do autor junto à requerida, liberando assim o acesso 

a Plataforma Tecnológia Uber, Para que seja possível acessar os dados 

dos passageiros pelo qual foi furtado. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos do Código de Processo Civil. A questão posta nos autos 

requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado na 

exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida devem estar 

sobejamente provados. Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de 

início, cabe destacar que não há óbice para eventual concessão de tutela 

antecipada no âmbito dos Juizados Especiais, consoante orienta o 

Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais). No entanto, no caso vertente, 

pelo que consta da exordial e documentos, não verifico a existência de 

prova inequívoca, para de plano conceder tal medida pleiteada, ocorrendo 

risco de dano irreparável se concedida, assim, POSTERGO a análise do 

pedido de antecipação de tutela para após a apresentação da defesa. No 

mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor 

da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003530-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TOLENTINO DE BARROS (REQUERENTE)

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: 1003530-08.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE TOLENTINO DE BARROS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Considerando o postulado pelo requerente vem se manifestar que não 

fora apreciado o pedido de liminar para abster de incluir o nome da 

requerente aos órgãos de proteção de credito, visto isso, diante da 

iminência de negativação do nome reclamante, passo apreciar na integral 

o pedido de liminar constante na inicial. Por tais considerações, por não se 

tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração 

posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil, que a parte reclamada, abstenha-se de incluir 

o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto da lide, até 

o final da presente demanda. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004212-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES OAB - MT16540 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA (REU)

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004212-60.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE ALDO DA SILVA REU: JORGE LUIZ NARCISO DE 

OLIVEIRA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de antecipação de tutela a fim 

de que a requerida proceda com a exclusão do protesto protocolado em 

seu nome no 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de 

Rondonópolis. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 
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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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016763-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016763-09.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JANAINA DE FRANÇA BORGES REQUERIDO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao principio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, e 

o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. AUTORIZO, em consequência, os necessários levantamentos, se for 

o caso, e, para tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ 

JUDICIAL. Sem custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 

9.099/95. Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as demais formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Sentença 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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003908-61.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA JOSE DE DEUS REQUERIDO: MASTER 

CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

RECISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA 

PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA JOSÉ DE DEUS em 

desfavor de MASTER CONSTRUTORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

objetivando abster-se de incluir seu nome em órgão de proteção ao 

crédito. Pois bem. Analisando a exordial, verifico que a referida demanda é 

idêntica com o processo nº 1003906-91.2020.811.0003 que está em curso 

neste juízo, ocorrendo-se deste modo à litispendência da ação, o qual 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

Compulsando os autos, verifica-se que realmente trata-se de ação com 

idênticas partes, causa de pedir e pedido deste processo, pelo que se 

impõe o reconhecimento da litispendência, devendo o feito ser extinto sem 

resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, ante o teor do art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9099/95. Cumpridas eventuais providências pendentes, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença 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 SENTENÇA 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. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

RECISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA 

PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA JOSÉ DE DEUS em 

desfavor de MASTER CONSTRUTORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

objetivando abster-se de incluir seu nome em órgão de proteção ao 

crédito. Pois bem. Analisando a exordial, verifico que a referida demanda é 

idêntica com o processo nº 1003906-91.2020.811.0003 que está em curso 

neste juízo, ocorrendo-se deste modo à litispendência da ação, o qual 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

Compulsando os autos, verifica-se que realmente trata-se de ação com 

idênticas partes, causa de pedir e pedido deste processo, pelo que se 

impõe o reconhecimento da litispendência, devendo o feito ser extinto sem 

resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, ante o teor do art. 54 e 55 da Lei 
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n.º 9099/95. Cumpridas eventuais providências pendentes, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES OAB - MT7812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001583-16.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEXANDRE MENDES PRUDENCIO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA C/C DANOS MORAIS proposta por P 

GONTIJO DE OLIVEIRA EIRELI em desfavor de VIVO S/A- TELEFONICA 

BRASIL, objetivando indenização por danos morais advindos da inscrição 

do nome em órgão de proteção ao crédito. Pois bem. Analisando a 

exordial, verifico que a referida demanda é idêntica com o processo nº 

1001583-16.2020.8.11.0003 que está em curso neste juízo, ocorrendo-se 

deste modo à litispendência da ação, o qual possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Compulsando os autos, 

verifica-se que realmente trata-se de ação com idênticas partes, causa de 

pedir e pedido deste processo, pelo que se impõe o reconhecimento da 

litispendência, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito com 

fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

e o faço nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, ante o teor do art. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95. Cumpridas 

eventuais providências pendentes, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014628-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO LIRA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014628-24.2019.8.11.0003. 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ALEANDRO LIRA 

CEBALHO em face de FIDC IPANEMA VI, na qual pede ao final para este 

juízo seja declarada a inexistência do débito e o Réu condenado a 

indenizar os danos morais causados. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Compulsando os autos, verifico que 

acompanha a petição inicial um comprovante de endereço que não se 

encontra em nome da parte autora, desta feita, verifico que o referido 

documento não se mostra hábil e idôneo a comprovar o 

endereço/residência da parte Autora. Assim, tem-se que a referida 

petição inicial não preenche os requisitos necessários, de modo que há 

que ser indeferida de plano. Ademais, nos termos do § 1º do artigo 51 da 

Lei 9.099/95, “A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de prévia intimação pessoal das partes”. Por tais considerações e 

fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330 

do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 51, §1º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários 

(artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpre-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941646 Nr: 421-03.2020.811.0003

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30 (TRINTA)

Nome do(a) Citando(a):ADRIELI DA SILVA MARQUES, estando atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

Resumo da Incial:O Minisério Público propôs a Ação de Destituição do 

Poder Familiar em face de Adrieli da Silva Marques e, a favor da criança A. 

da S. M., atualmente institucionalizado na Casa Abrigo, tendo em vista que 

a Requerida descumpriu os deveres decorrentes do poder familiar com 

relação ao menor. No dia 25/01/2020, a Requerida, gestante, foi conduzida 

pela viatura do SAMU até o Hospital Santa Casa, em péssimas condições 

de higiene, onde deu a luz ao infante. Ocorre que a irresponsabilidade da 

genitora durante a gestação acabou refletindo na saúde da criança, que 

necessitou permanecer internada para tratamento médico e, diante da 

ausência de familiares para acompanhar a requerida e o infante, a 

Magistradda determinou que o menor ficasse sob a proteção da Vara e 

após a devida alta médica ser institucionalizada, o qual ainda se encontra. 

Observa-se, portanto, que além de abandonar o filho e não protegê-lo, a 

genitora praticou atos contrários à moral e aos bons constumes, tendo 

demonstrado comportamento reprovável, eis que viola os direitos 

fundamentais do filho, especialmente o direito à convivência familiar e 

comunitária. No entanto, verifica-se que, na copanhia da genitora, estará o 

filho desamparado e privado do saudável e imprescindível convívio com 

uma família dígna.

Decisão/Despacho:Visto.

RECEBO a inicial. RETIFIQUE-SE a D., R. e autuação constando no pólo 

passivo a requerida.

Trata-se de AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR COM PEDIDO 

LIMINAR promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da 

requerida/ mãe ADRIELI DA SILVA MARQUES relativamente à criança 

ALESSANDRO DA SILVA MARQUES que, nascido em 25/01/2020, 

encontra-se institucionalizado na CASA ABRIGO após ter recebido alta 

hospitalar. Ao final da inicial, a douta Promotora requereu, liminarmente, a 

SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR da requerida com as devidas 

averbações, até decisão final.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato. Decido.

O pedido encontra fundamento legal no Código Civil de 2002, posto que, 

em seu art. 1638, dispõe:

“Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:

I – castigar imoderadamente o filho;

II – deixar o filho em abandono;

III – praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;

IV – incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.”

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 22, “in 

verbis”:

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 

filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.”

Dispõe o artigo 24, do mesmo Diploma Legal:

“Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder serão decretadas 

judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na 

legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos 

deveres e obrigações a que alude o artigo 22.”

No presente caso, não resta dúvidas de que ADRIELI não vem atendendo, 

como deve, as necessidades do filho. Infelizmente, certo é que existem 

elementos suficientes nos autos a justificar a SUSPENSÃO do poder 
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familiar. O acolhimento da criança, de fato, deu-se com ele ainda na 

MATERNIDADE quando a equipe deste Juízo passou a tomar conta, em 

tempo integral, dele; atendendo as suas necessidades mais básicas como 

se fosse ele, “cria” da equipe. Assim, após receber alta hospitalar foi 

ALESSANDRO para a CASA ABRIGO onde se encontra e onde não 

compareceu nenhum familiar com vínculo afetivo para pleitear por sua 

guarda. Aliás, consta dos autos, tentativas de localizar pela família 

extensa mas não houve resposta positiva. De consignar-se, ainda, que 

ADRIELI há tempos atrás teve retirado, por este mesmo Juízo, outro filho e 

aquele foi colocado com uma parenta, sob guarda.

ADRIELI não fez pré-natal; usou drogas no curso da gestação e isto 

provocou sequelas na criança que ficou vários dias submetendo-se a 

tratamento com uso de medicação forte.

Por fim, sabe-se que a requerida encontra-se vivendo em situação de rua, 

sem endereço certo, sem paradeiro.

Isto posto, DEFIRO liminarmente a suspensão do poder familiar da 

mãe/requerida ADRIELI DA SILVA MARQUES em relação ao filho 

ALESSANDRO DA SILVA MARQUES, devendo ser devidamente averbada 

a decisão no CRC.

A criança deverá ser mantida na CASA ABRIGO.

CITE-SE a requerida, VIA EDITAL, já que não se conhece de seu atual 

paradeiro.

Decorrido o prazo legal, IMEDIATAMENTE, com ou sem DEFESA, 

certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Nome e cargo do digitador:Lecy Maria de Araújo

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004165-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO WAGNER FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004165-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HELCIO WAGNER 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO AURELIO ROMANO 

FERREIRA, JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA, STEYCE RIBAS 

NOGUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: EVEREST TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 25/06/2020 Hora: 09:15 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004179-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA ROHRER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOP ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DA GRANDE ROO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1004179-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNO MOREIRA 

ROHRER DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILLA 

MUNIQUE RODRIGUES FRANCO POLO PASSIVO: COOP ELETRIFICACAO 

RURAL DA REGIAO DA GRANDE ROO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

25/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004181-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004181-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSIANA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 25/06/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004188-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DE ARAUJO (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. 1004188-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

GONCALVES DE ARAUJO 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: 25/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004191-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004191-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDER PEREIRA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 25/06/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 10 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: 1004191-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004192-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DENILSON 

ANTONIO 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: 25/06/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 

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: 1004191-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004193-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SOLANGE DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 25/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 10 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: 1004191-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004194-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BIANCA XAVIER 

PEREIRA 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: 25/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004191-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004195-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SANSAO DA 

SILVA DA ROCHA 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: 

25/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000722-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH MARTINS MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR BATISTA PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000722-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: EDITH MARTINS 

MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES POLO PASSIVO: JURANDIR BATISTA PEREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte AUTORA acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 13/04/2020 Hora: 13:20, no endereço: 

Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 10 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: 1004191-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004196-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FATIMA SANTOS 

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: Conciliação período vespertino Data: 

25/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004191-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004197-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDILENE 

ARAUJO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 29/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004191-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (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)

 

PROCESSO n. 1004198-76.2020.8.11.0003 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: Conciliação período matutino 

Data: 29/06/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 10 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: 1004191-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004199-61.2020.8.11.0003 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: 25/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004191-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008024-16.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JULIANA 

APARECIDA PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1004191-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004200-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FLAVIA SILVA 

LOURENCO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 29/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004204-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO (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. 1004204-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDIVALDO 

MARTINS DE ARAUJO 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: 29/06/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004206-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA SANTANA CECILIO (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. 1004206-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALQUIRIA 

SANTANA CECILIO 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: 

29/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004207-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDNA KARLA SANTOS ARAUJO (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)

JOEDNA KARLA SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004207-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOEDNA KARLA 

SANTOS ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: JOEDNA KARLA SANTOS 

ARAUJO 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: 29/06/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004210-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PABLO SOUZA SILVA (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. 1004210-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEAN PABLO 

SOUZA SILVA 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: 29/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004211-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARK AVELAR FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004211-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BISMARK 

AVELAR FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 29/06/2020 Hora: 09:45 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004213-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RIGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004213-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFFERSON RIGI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 29/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 10 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: 1004216-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO QUERUBIM BISPO (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. 1004216-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CELSO 

QUERUBIM BISPO 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: 29/06/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1001859-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SILVA BEER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT11867-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DO CONHECIMENTO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REU)

 

PROCESSO n. 1001859-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: ALESSANDRA 

SILVA BEER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO PARDO 

SALATA NAHSAN POLO PASSIVO: INDUSTRIA DO CONHECIMENTO 

TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, da parte AUTORA acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Data: 22/04/2020 Hora: 15:00, no endereço: Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 10 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: 1004222-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004222-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARILZA DE 

SOUZA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ELSON 

VALERIANO 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: 20/05/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004223-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTANA 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. 1004223-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO SANTANA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

25/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004233-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DE ABREU SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004233-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAMELA DE 

ABREU SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 25/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004235-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA OLIVEIRA SILVA OAB - MT27290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARIANO DA SILVA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1004235-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAQUELINE 

SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

OLIVEIRA SILVA POLO PASSIVO: NILDA MARIANO DA SILVA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 25/06/2020 Hora: 14:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004236-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004236-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSIANE SILVA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 29/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004239-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004239-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO SANTANA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

25/06/2020 Hora: 14:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004242-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULEIDE PEREIRA DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004242-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA ZULEIDE 

PEREIRA DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON REZENDE 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 25/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 10 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: 1004248-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA OLIVEIRA SILVA OAB - MT27290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARIANO DA SILVA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1004248-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAQUELINE 

SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

OLIVEIRA SILVA POLO PASSIVO: NILDA MARIANO DA SILVA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 25/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004250-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA CARNEIRO QUEIROZ (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. 1004250-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIVANIA 

CARNEIRO QUEIROZ 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 vespertino Data: 29/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004254-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDA OLIVEIRA SILVA OAB - MT27290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARIANO DA SILVA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1004254-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAQUELINE 

SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

OLIVEIRA SILVA POLO PASSIVO: NILDA MARIANO DA SILVA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 25/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004262-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO SANTOS 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. 1004262-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDNALDO 

SANTOS 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: 25/06/2020 Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004264-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON 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. 1004264-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROBSON 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 

vespertino Data: 25/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 10 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: 1004268-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVEGISTO PEREIRA DA SILVA FILHO (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. 1004268-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EVEGISTO 

PEREIRA DA SILVA FILHO 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: 29/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004273-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO VICENTE DIONIZIO (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. 1004273-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TIAGO VICENTE 

DIONIZIO 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: 

29/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004275-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA LOPES 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. 1004275-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LAUDICEIA 

LOPES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 29/06/2020 Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 10 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: 1004278-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004278-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDINETE 

ALMEIDA FERREIRA 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: 29/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004280-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004280-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:STEFANI 

CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 30/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004282-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUEITIANE DOS SANTOS NOVEMBRO (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. 1004282-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:QUEITIANE DOS 

SANTOS NOVEMBRO 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: 30/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 10 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: 1004289-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004289-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDER PEREIRA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 30/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 10 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: 1004293-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DIEGO FEITOSA DE SOUZA (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. 1004293-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ DIEGO 

FEITOSA DE SOUZA 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 vespertino Data: 30/06/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002761-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002761-97.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT 

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 6/137382-8. Contudo, compulsando 

detidamente o feito, denoto que a parte autora afirma que tomou ciência 

das faturas de energia com valores acima do habitual. No entanto, não 

acosta aos autos nenhum documento capaz de evidenciar suas 

alegações. Neste contexto observe a inexistência de documentos como 

histórico de consumo, faturas anteriores 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 (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 da Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004296-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULI CARLA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004296-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULI CARLA DE 

SOUZA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 30/06/2020 

Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 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: 1004298-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILTAIR FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004298-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ILTAIR FERREIRA 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 30/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 10 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: 1004304-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1004304-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GISLA ESTELA MIRANDA 

PORTO POLO PASSIVO: BANCO AGIBANK S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

25/06/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 10 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015561-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu 

o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) REQUERENTE: LOURIVAL DA SILVA. 

RONDONÓPOLIS, 10 de março de 2020. JOSE APARECIDO FERREIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015784-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do Defensor Público para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação em 5 dias.

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004026-37.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GARCIA TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: 

LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Danos Morais, onde a parte autora postula 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua 

seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos 

análogos, haja vista que o débito cobrado encontra-se devidamente pago. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a parte autora alega em síntese, que o adimplemento do referido 

débito, fora sanado no mesmo dia de seu vencimento, em 29 de março de 

2019. Ocorre que após a quitação da dívida, a requerida incluiu o nome da 

reclamada nos 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 o 

comprovante de pagamento do referido débito. Cabe ressaltar que o 

perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a 

parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a 

requerida, providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação 

ao débito objeto desta ação, no valor de R$ 331,35 (trezentos e trinta e um 

reais e trinta e cinco centavos), referente ao contrato de nº RENEGG 

1955053, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003320-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO RIBEIRO DE ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003320-54.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DELCIO RIBEIRO DE ESPINDOLA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais e Materiais por 
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Negativação Indevida, onde a parte autora postula concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros 

de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que o 

débito cobrado encontra-se devidamente pago. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a parte autora alega 

em síntese, que o adimplemento do referido débito, fora sanado no mesmo 

dia de seu vencimento, em 10 de agosto de 2019. Ocorre que após a 

quitação da dívida, a requerida incluiu o nome da reclamada nos 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 o comprovante de pagamento do referido 

débito. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos 

da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a requerida, providencie no prazo de 05 (cinco) 

dias, a retirada do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, no valor de 

R$ 288,71 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), 

referente ao contrato de nº 020039480551K, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorre 

em crime de desobediência. Outrossim, no que concerne ao pedido de 

aplicação de multa diária, para cada mensagem, e ou, ligação de cobrança 

indevida, direcionados ao autor, entendo que no presente caso a 

verossimilhança das alegações está presente, contudo há fundado receio 

de dano irreparável em atender o postulado pela parte autora, uma vez 

que a prévia citação da requerida afigura-se medida útil e necessária, 

visto que a cognição sumária do direito e a antecipação da tutela devem 

estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que 

estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus parágrafos. 

Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, quanto à 

aplicação de multa para cada mensagem, e ou, ligação de cobrança 

indevida, direcionados ao autor, nesta fase do processo, por entender 

que ausentes os requisitos necessários à concessão, em consonância 

com o ordenamento processual e com o artigo 300 do Código de Processo 

Civil. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000596-77.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCIMAO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua UC 6/181429-2. Ato 

contínuo, em análise detida aos documentos acostados, verifico que 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. 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. 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 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 6/181429-2, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. Importante consignar que a 

determinação alhures refere-se tão somente às faturas nos valores de R$ 

603,19; R$ 476,52; R$ 552,48; e, R$ 567,67, com vencimentos 

respectivamente em 11/10/2019, 11/11/2019, 11/12/2019 e 11/01/2020, 

devendo permanecer suspensas até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. 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: 1004052-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004052-35.2020.8.11.0003. 

AUTOR: WELLYSON BRAGA MENDES REU: APPLE COMPUTER BRASIL 

LTDA Vistos. Cuida-se de Ação de Restituição com Danos Morais, onde o 

autor postula concessão de tutela de urgência para determinar que a 
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requerida restitua a quantia paga em seu aparelho celular, qual seja no 

valor de R$ 4.695,37, por mau funcionamento, para que possa substitui-lo 

por outro aparelho celular. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, bem como 

das razões apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos 

requisitos que possam amparar a tutela vindicada. Isso porque, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providencia 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição 

sumária, circunstância que torna temerária a concessão da providência 

reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório e a 

dilação probatória. Destarte, entendo que no presente caso a prévia 

citação da requerida afigura-se medida útil e necessária, visto que a 

cognição sumária do direito e a antecipação da tutela devem estar em 

consonância com o ordenamento processual e se ater ao que estabelece 

o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus parágrafos. Assim, sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, o indeferimento do pedido 

de tutela de urgência é medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência nesta fase do processo, por entender que 

ausentes os requisitos necessários à concessão, em consonância com o 

ordenamento processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. 

CITEM-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002071-68.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ALZIMAR BATISTA REZENDE REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Cuida-se de pedido 

formulado pela parte autora (Id. 29104856), onde noticia que a reclamada 

descumpriu a determinação judicial proferida neste juízo em decisão 

lançadas em Id. 29260747. Sendo assim, DETERMINO que a reclamada 

UNIMED providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a liberação para que a 

parte autora ALZIMAR BATISTA REZENDE realize o tratamento, qual seja 

nº 20104170 – SESSÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA, EM SALA COM 

EXÍMETRO DE PULSO, MONITOR DE ECG, EEG, SOB ANESTESIA, conforme 

prescrições médicas, de forma integral e de quantas sessões forem 

necessárias, conforme liminar proferida no Id. 29260747, sob pena de 

multa diária no valor R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 

(vinte mil reais). Intime-se a parte reclamada da presente decisão, por 

mandado a ser cumprido por oficial de justiça. 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: 1004222-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/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: 1004222-07.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARILZA DE SOUZA FERREIRA 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 6/778740-1. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. 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, pelas faturas contestadas. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois 

se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 

Igualmente, em relação ao pedido de abstenção de inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito, denoto que também merece 

ser deferido, uma vez que os efeitos do protesto geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte queira celebrar, sendo cediço que 

isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos 

de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, 

mister frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a 

honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante 

a sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Por fim, importante registrar que conceder a 

tutela provisória nos casos narrados acima, não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada se ABSTENHA DE SUSPENDER o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora (UC 

6/778740-1), bem como de inserir o nome deste nos órgãos de proteção 

ao crédito, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/778740-1 e as faturas nos valores de R$ 225,00 (duzentos e vinte e 

cinco reais) e R$ 2.517,54 (dois mil quinhentos e dezessete reais e 

cinquenta e quatro centavos) ambas com vencimento em 20/09/2019. 

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 
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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

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Prazo do Edital: 30 Dias

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSE DOS REIS

PROCESSO n. 1006129-85.2018.8.11.0003

Valor da causa: R$ 954,00

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58)

 POLO ATIVO: Nome: CLAUDIANE SANTANA ROCHA

POLO PASSIVO: Nome: DARCY SANTANA

INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS

FINALIDADE: O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, 

Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital 

virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por este Juízo e 

Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima especificado, 

que CLAUDIANE SANTANA ROCHA move em desfavor de DARCY 

SANTANA, sendo decretada a interdição desta conforme se vê da 

sentença seguinte e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento.

SENTENÇA: "...13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de DARCY SANTANA (qualificada nos autos), 

declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância 

com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora 

da parte interditada a parte requerente, CLAUDIANE SANTANA ROCHA. 

15. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 

9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro 

Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de 

inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2019. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS 

MORAES, digitei.

 RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2020.

(Assinado Digitalmente)

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais 

vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu 

código" e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE.

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu 

código", clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

"Código" localizado abaixo do QRCODE.

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema.

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

"Solicitar Habilitação", sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba "Expedientes" no "Painel do Representante Processual", 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004245-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLLON RIBEIRO SANTOS (REU)

NILVA RIBEIRO SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004245-89.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando as 

partes , através dos(a) patronos(a), para se manifestar nos autos acerca 

do ofício ID 30059736, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 10 de março de 

2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001908-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMMYLIN DE BRITO PAVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIA LILIANE PAVAN FURNALETTO (REQUERIDO)

MARCIA PAVAN (REQUERIDO)

M. R. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001908-25.2019.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que sejam intimadas as partes 

autora e requeridos do inteiro teor da decisão ID 28666901, a seguir 

transcrita: "Visto. Considerando tratar-se de questão que demanda maior 

dilação probatória, bem como eventual discussão acerca do direito de 

propriedade deve ser dirimida em via própria, tenho por bem em determinar 

seja DESENTRANHADA e DISTRIBUÍDA como incidente processual de 

“PRESTAÇÃO DE CONTAS”, a impugnação de id. 27097931/27097932 e 

seus arquivos/documentos apresentados pela inventariante, vinculando-a 

ao presente inventário. E quanto às manifestações de id. 22225611 e 

27794134, ante o aparente reconhecimento da inventariante (id. 20159659 

e 28148865), por ora, determino seja expedido OFÍCIO à gerência do 

“Banco do Brasil”, com endereço na “Avenida Cuiabá, 985, centro”, para 

que retire o nome do interessado, MARCELO BARBOSA LIMA, e de sua 

cônjuge, ANDRÉIA DOS SANTOS SOARES, do cadastro de inadimplentes, 

se lá estiverem inscritos por causa da cédula bancária indicada nos autos, 

a fim de se evitar maiores prejuízos por ocasião desta demanda. No mais, 

SUSPENDA-SE o andamento processual, até o deslinde daquele incidente 
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que será distribuído. Rondonópolis/MT, 10 de março de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008942-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. O. (REQUERENTE)

J. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1008942-51.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL 

COM PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E VISITAS aforada por 

CELSO LEANDRO DE OLIVEIRA e JAQUELAINE BATISTA DOS SANTOS 

(qualificados nos autos), onde expõem as partes que mantiveram um 

relacionamento desde maio de 2000 até abril de 2016, e desta união 

advieram três filhos, sendo dois menores, bem como havendo um bem a 

partilhar. 2. As partes aforaram pedido de homologação de acordo 

referente ao reconhecimento e dissolução de união estável, guarda, 

visitas e partilha de bens, sendo que o representante do Ministério Público 

opinou pela homologação do acordo (ID: 29485844). 3. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. 

Tendo em vista que as partes estão em comum acordo e diante da 

regularidade das cláusulas avençadas, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado na exordial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

pelo que, em consonância com o art. 487, inciso III, alínea b, do Digesto 

Processual Civil c.c. art. 1.723, caput, do Código Civil, reconheço, com 

efeito ex tunc, a união estável havida entre CELSO LEANDRO DE 

OLIVEIRA e JAQUELAINE BATISTA DOS SANTOS (qualificados nos 

autos), mantida pelo período de maio de 2000 até abril de 2016, e 

decretando sua dissolução. 5. Expeça-se o competente termo de guarda 

definitiva dos menores em favor de sua genitora. 6. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

06 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009991-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. D. S. (REQUERENTE)

S. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS OAB - MT25594/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1009991-30.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

CONSENSUAL C.C. GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS aforada 

por JESSICA NASCIMENTO DA SILVA e SIDNEI GASPAR DE SOUZA 

(qualificados nos autos), onde expõem que mantiveram um relacionamento 

desde julho de 2016 até janeiro de 2017, e desta união adveio que um filho 

menor e bens a partilhar. 2. O representante do Ministério Público opinou 

pela homologação do acordo (ID: 29518372). 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Tendo em 

vista que as partes estão em comum acordo e diante da regularidade das 

cláusulas avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na 

exordial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, pelo que, em 

consonância com o art. 487, inciso III, alínea b, do Digesto Processual Civil 

c.c. art. 1.723, caput, do Código Civil, reconheço, com efeito ex tunc, a 

união estável havida entre JESSICA NASCIMENTO DA SILVA e SIDNEI 

GASPAR DE SOUZA (qualificados nos autos), mantida pelo período de 

julho de 2016 até janeiro de 2017 e decretando sua dissolução, deferindo 

a partilha dos bens, a guarda e os alimentos do filho menor, nos moldes 

acordados. 5. Expeça-se o competente termo de guarda compartilhada do 

infante em favor de seus genitores. 6. Custas, se houver. 7. Sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que incabíveis à espécie. 8. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000906-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO OAB - MT22064/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. G. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000906-20.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS proposta por CLÁUDIO LUIZ 

MORETTI em face de AUDREY CRISTIANNE GLUCK MORETTI (qualificados 

nos autos). 2. A inicial foi recebida no ID: 17933919, sendo parcialmente 

concedida a tutela de urgência postulada minorando os alimentos devidos 

à requerida para 50% do salário mínimo vigente. 3. Citada, a parte 

requerida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

contestação, conforme certidão carreada aos autos (ID: 22341361). 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

5. A parte autora tem legitimidade e está bem representada, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução. Considerando que a 

requerida não contestou o pedido inicial, decreto-lhe a revelia e aplico ao 

presente caso o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, 

inciso II, do Código de Processo Civil, diante da procedência dos pedidos, 

visto que a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora, na forma do art. 344, do mesmo Codex, e 

estes acarretam as consequências jurídicas apontadas na inicial. Em tais 

casos, reza a jurisprudência que: “POSSIBILIDADE. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que 

decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa 

de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.” 

(STJ - AREsp: 944649 BA 2016/0172212-2, Relator: Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, Data de Publicação: DJ 01.03.2018) (grifo nosso) 

“AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

POSSIBILIDADE. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 

RECURSO DESPROVIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 1280556-SP 2018/0090164-2, Relator: 

Ministro Marco Buzzi, Data de Publicação: DJ 05.09.2018) (grifo nosso) 6. 

Posto isso, passo diretamente ao exame do meritum causae. 7. De 

proêmio, insta ressaltar que o direito aos alimentos, previsto no art. 1.694, 

do Código Civil, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um 

título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário para a sua 

manutenção, tendo como objetivo principal fazer valer o princípio da 

dignidade da pessoa humana, um dos princípios fundamentais da 

República, conforme se extrai do art. 1º, inciso III, da Carta Magna. 8. 

Contudo, a decisão judicial que fixa os alimentos não transita em julgado, 

ou seja, pode ser revista a qualquer momento, caso sobrevenha mudança 

na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, 

podendo a parte interessada reclamar em juízo pela exoneração, redução 

ou majoração do encargo, segundo a exegese do art. 1.699, do Código 

Civil e do art. 15, da Lei n.º 5.478/68. 9. Ademais, insta ressaltar que aliado 

ao binômio da necessidade/possibilidade, cabe-nos considerar a 

proporcionalidade como pressuposto para aferição do quantum a ser 

fixado a título de alimentos: “A regra para fixação do encargo alimentar é 

vaga e representa apenas um standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). 

Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de 

possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para 

definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação 

alimentar: o principio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação 

dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da 

proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma 

pauta de natureza axiológica que emana diretamente das idéias de justiça, 

equidade, bom-senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de 

excesso, direito justo e valores afins; procede e condiciona a positivação 

jurídica, inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio 

geral do direito, segue a regra de interpretação para todo o ordenamento 

jurídico.” (in DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. 
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São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 579) (grifo do autor) 10. 

Focando-nos no caso dos autos, vislumbra-se que o autor paga alimentos 

à requerida desde o ano de 2002, ou seja, há mais de 17 anos, tempo 

suficiente para ele adentrar no mercado de trabalho e prover a sua própria 

subsistência. 11. Ademais, o requerente alega estar passando por 

dificuldades financeiras e que a requerida foi aprovada recentemente em 

um concurso público, ficando evidente que não é mais patente a sua 

necessidade, devendo o autor ser exonerado da obrigação alimentar. 12. 

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial: “RECURSO ESPECIAL - 

DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - 

PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES - EXCEPCIONALIDADE - 

CARÁTER TEMPORÁRIO - CAPACIDADE LABORATIVA E INSERÇÃO NO 

MERCADO DE TRABALHO DA EX-CONSORTE - EXONERAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. Hipótese: Trata-se 

de ação de exoneração de alimentos julgada parcialmente procedente 

pelas instâncias ordinárias para exonerar o autor de prestar alimentos aos 

filhos, mantendo o dever em relação à ex-esposa. 1. Esta Corte firmou a 

orientação no sentido de que a pensão entre ex-cônjuges não está 

l imitada somente à prova da al teração do binômio 

necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras 

circunstâncias, como a capacidade do alimentando para o trabalho e o 

tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido 

de exoneração. Precedentes. 2. A pensão entre ex-cônjuges deve ser 

fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo 

hábil para que seja inserido no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a 

manutenção pelos próprios meios. A perpetuidade do pensionamento só 

se justifica em excepcionais situações, como a incapacidade laboral 

permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no 

mercado de trabalho, que evidentemente não é o caso dos autos. 

Precedentes. 3. A ausência de alteração nas condições financeiras dos 

envolvidos, por si só, não afasta a possibilidade de desoneração dos 

alimentos prestados à ex-cônjuge. Precedentes. 4. No caso em apreço, 

não se evidencia hipótese a justificar a perenidade da prestação 

alimentícia e excetuar a regra da temporalidade do pensionamento devido 

aos ex-cônjuges, merecendo procedência o recurso, em razão do lapso 

de tempo decorrido desde o início da prestação alimentar até o pedido de 

exoneração. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 

1370778 MG 2013/0053120-0, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de 

Julgamento: 10.03.2016, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 

04.04.2016) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. EX-ESPOSA. CAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTANDA 

CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS POR TEMPO RAZOÁVEL. 

EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 

1.694 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos entre cônjuges é 

excepcional e somente se justificaria ante a prova da impossibilidade de 

prover o próprio sustento. 2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges 

devem ser fixados por prazo certo, suficiente para, levando-se em conta 

as condições próprias da alimentada, permitir-lhe uma potencial inserção 

no mercado de trabalho. Precedentes. 3. Mostra-se cabível a exoneração 

da obrigação de prestar alimentos em favor da ex-esposa, quando 

configurada a capacidade laboral da alimentanda e o decurso de prazo 

razoável para que se inserisse no mercado de trabalho. 4. Apelação Cível 

conhecida e não provida.” (TJ-DF 20170910041325 - Segredo de Justiça 

0004016-08.2017.8.07.0009, Relator: Nídia Corrêa Lima, Data de 

Julgamento: 24.01.2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 08.02.2019. Pág.: 453/470) 13. Assim, pelas considerações supra, 

atentando-se ao feito em apreço, outro caminho não há senão a 

procedência do pleito inaugural. 14. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido articulado na 

exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, 

exonerando o autor do dever de prestar alimentos à parte requerida. 15. 

Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que 

defiro a gratuidade da justiça em favor do demandado. 16. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000940-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. P. P. (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1000940-58.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Na sistemática 

adotada pelo Código de Processo Civil, nota-se que o cumprimento da 

sentença que fixa a obrigação de pagar alimentos é regido pelo art. 528, 

sendo que o §8º do mencionado dispositivo autoriza que o exequente opte 

pela adoção do rito previsto no art. 523, do Código de Ritos, in verbis: “Art. 

523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, 

e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento 

definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o 

executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o 

pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários 

previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 

4. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, 

pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 5. 

Intime-se a parte devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito, sob pena da incidência de multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como, 

persistindo a inadimplência, de lhe serem penhorados bens suficientes 

para quitação da obrigação alimentar (art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do 

Código de Processo Civil). 6. Transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, sem necessidade de nova intimação, poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua impugnação, nos 

termos do art. 525, do Digesto Processual Civil. 7. No mais, proceda-se à 

notificação do empregador da parte executada, nos termos do art. 529, 

CPC, devendo ser imediatamente oficiado, para que efetue o desconto dos 

alimentos vincendos diretamente em sua folha de pagamento, sob pena de 

caracterização de crime de desobediência (art. 330, do Código Penal). 8. 

Para a hipótese de pagamento pela parte executada, antes da intimação, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de 

Ritos. 9. Abra-se vista ao Ministério Público. 10. Intime-se. 11. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004925-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. M. (REU)

 

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil. 7. No mais, se necessário, expeça-se o competente 

contramandado de prisão junto ao BNMP, bem como proceda-se com a 

baixa às eventuais constrições ao patrimônio do executado, que por este 

processo tenham ocorrido. 8. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005810-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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T. N. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

 

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, extingo o feito 

sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 382194 Nr: 10395-55.2006.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZCDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11136/MT

 Processo n.º 10395-55.2006.8.11.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, compulsando os autos com vagar, vê-se que, às fls. 

801/802, a requerente Zélia Carneiro de Vasconcelos concordou com a 

avaliação de fls. 788/790, itens 2, 4, 5, 6 e 7, postulando pela designação 

de leilão judicial.

 2. Em seguida, intimada para se manifestar, a parte adversa quedou-se 

inerte (fl. 812).

3. Pois bem, antes de deliberar quando ao pedido supra, determino a 

intimação da parte exequente para que, no prazo legal, carreie aos autos 

documentos hábeis e atualizados a comprovar a propriedade dos bens 

objeto de leilão judicial.

 4. Após, venham-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722678 Nr: 3688-27.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YATM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA BEATRIZ 

PEREIRA MARCHIORO, para devolução dos autos nº 

3688-27.2013.811.0003, Protocolo 722678, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 398928 Nr: 12437-43.2007.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKPA, RADJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.9. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746572 Nr: 5929-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MANHANI LIRA, ARIOVALDO 

DOMINGOS MANHANI, ROSEMIL JOSE MANHAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DINYSIO MANHANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, JANAINA 

MANHANI DE CARVALHO - OAB:18381/O, JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - 

OAB:12463/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT, 

RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0, VLADIMIRO 

AMARAL DE SOUZA - OAB:/MT 1578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dalegislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o feito, intimando a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar o valor de R$ 31,00 (trinta e um reais) referente ao pagamento 

de condução do Oficial de Justiça no cumprimento do mandado de 

avaliação encartado à fl. 690.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788475 Nr: 9612-48.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJBA, JVBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e tendo em linha de 

estima a racionalização que os sistemas INFOSEG e INFOJUD possibilitam, 

em função de permitirem a busca de endereços com grande agilidade, 

consagrando os princípios da economia e celeridade processuais, bem 

como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de Ritos, que dispõe 

sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos processuais para a 

melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca de endereços via 

sistemas INFOSEG e INFOJUD. 3. Realizada a consulta junto aos sistemas 

INFOSEG e INFOJUD foi localizado o endereço da parte executada, qual 

seja, Rua São Domingos, n.º 63, Travessa o Areão, Município de 

Cuiabá/MT, CEP: 78010-303.4. Tendo sido frutífera a localização do 

endereço da parte executada, determino o cumprimento do mandado de 

prisão no referido endereço.5. Outrossim, por todo o exposto e tendo em 

vista o caráter substancial dos alimentos in voga, sem prejuízo da 

determinação supra, determino que se expeça certidão judicial que 

comprova a dívida exequenda para que a parte exequente proceda com o 

protesto na forma postulada, com espeque no art. 517, CPC.6. Após, 

abra-se vista dos autos à parte exequente e, em seguida, ao Ministério 

Público para que, no prazo legal, se manifestem.7. Intime-se.8. Expeça-se 

o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 06 de março de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 791064 Nr: 10659-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM, VGCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10659-57.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 79, pelo que determino que se proceda 

imediatamente à busca de endereço da parte demandada junto ao 

convênio TJ/TRE, bem como seja encaminhado cópia do mandado de 

prisão expedido à fl. 70 para a delegacia de capturas, conforme requerido 

pela parte exequente.

2. Se frutífera a busca realizada, cumpra-se novamente o mandado de 

prisão expedido à fl. 70, porém, se infrutífera, abra-se vista dos autos à 

parte exequente e, em seguida, ao Ministério Público para que, no prazo 

legal, se manifestem.

3. No mais, indefiro o pedido de encaminhamento do mandado de prisão 

para o BNMP, eis que o mandado constante na fl. 70 já se encontra 

cadastrado junto ao referido sistema.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 794322 Nr: 12062-61.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSD, AJSD, DDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12062-61.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito formulado pela parte autora, no que tange a busca do 

endereço da parte requerida através dos sistemas INFOJUD e INFOSEG.

 2. Uma vez que a diligência suprarreferida restou infrutífera, visto que o 

único endereço localizado é o mesmo já indicado no pleito de fl. 78, 

determino à Sr.ª gestora judiciária que proceda, imediatamente, à busca de 

endereço da parte requerida, conforme os dados fornecidos nos autos, 

junto ao convênio TJ/TRE.

3. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e, em seguida, ao 

Ministério Público para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que de 

direito.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 797325 Nr: 13239-60.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKDCR, RDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT

 Processo n.º 13239-60.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Analisando os autos com vagar, nota-se que a parte exequente 

requereu a expedição de novo mandado de prisão em face do executado, 

pois afirma que o expedido à fl. 107 está vencido, bem como pleiteou a 

busca do endereço atualizado da parte adversa e o encaminhamento do 

mandado de prisão para o Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP).

2. Pois bem, indefiro o pedido de expedição de novo mandado de prisão e 

seu encaminhamento ao BNMP, eis que o mandado constante na fl. 107 

está valido até dia 26.11.2020 e já se encontra cadastrado junto ao 

referido sistema.

3. No mais, considerando que o Direito acompanha a evolução da 

sociedade, sendo certo que os avanços tecnológicos, principalmente no 

ramo da informática, devem ser prestigiados na medida em que 

proporcionam a efetividade do processo judicial e, por conseguinte, da 

própria prestação jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização 

que os sistemas INFOSEG e INFOJUD possibilitam, em função de 

permitirem a busca de endereços com grande agilidade, consagrando os 

princípios da economia e celeridade processuais, bem como ante a 

disposição ínsita do art. 6º, do Código de Ritos, que dispõe sobre a 

obrigação de cooperação entre os sujeitos processuais para a melhor 

prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca de endereços via sistemas 

INFOSEG e INFOJUD.

 4. Realizada a consulta junto aos sistemas INFOSEG e INFOJUD foi 

localizado o endereço da parte requerida, qual seja, Av. Amazonas, n.º 

886, Centro, Município de Rondonópolis/MT, CEP: 78700050.

5. Tendo sido frutífera a localização do endereço da parte executada, 

determino que seja cumprido novamente o mandado de prisão de fl. 107.

6. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e, em seguida, ao 

Ministério Público para que, no prazo legal, se manifestem.

7. Empós, venham-me conclusos.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 740062 Nr: 2021-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVM, WWVM, MFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWVV

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

IOLANDA MACHADO MENDES LEÃO - OAB:17243 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO SILVA BAVARESCO 

- OAB:19957/O

 Processo n.º 2021-69.2014.811.0003

Vistos etc.

 1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que a patrona da parte 

exequente renunciou ao mandato por ela outorgado. Sendo assim, 

intime-se a parte autora, pessoalmente, e a Defensoria Pública para se 

manifestar nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do 

Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Em seguida, conclusos.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 793936 Nr: 11862-54.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABTL, ACGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11862-54.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando a inconsistência no sistema da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens (CNIB), conforme comprovante anexo, oficie-se 
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à Associação dos Notários e Registradores (ANOREG) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quanto à existência de bens 

imóveis em nome da parte executada.

2. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e, em seguida, ao 

Ministério Público para que, no prazo legal, se manifestem.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820577 Nr: 3193-75.2016.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS, LGPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão guerreada e 

deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo constituído por 

a l i enação  f i duc iá r ia .  (TJ -DF  07217026220188070000  DF 

0721702-62.2018.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 22.05.2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no PJe: 28.05.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo 

nosso)“PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA. IMPOSSBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. 

PENHORA. VIABILIDADE. I - Embora não seja aceito o bloqueio judicial de 

bens constituídos por alienação fiduciária (art. 7-A do Decreto-Lei nº 

911/69), é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo objeto da 

restrição, os quais gozam de expressão econômica diversa da 

propriedade do bem (art. 835, XII, do CPC) II - Deu-se provimento ao 

recurso. (TJ-DF 07182813020198070000 DF 0718281-30.2019.8.07.0000, 

Relator: José Divino, Data de Julgamento: 09.10.2019, 6ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no PJe : 25.10.2019. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 6. Assim, defiro o pleito de fls. 98/101, pelo que determino a 

penhora dos direitos aquisitivos do executado em relação ao imóvel 

individualizado à fl. 97, devendo ser imediatamente realizada a constrição 

de transferência através do sistema Renajud. 7. Ademais, determino que 

seja oficiado ao DETRAN/MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este juízo quem é o credor fiduciário do veículo penhorado.8. Em 

seguida, intime-se o credor fiduciário para que, no mesmo prazo acima, se 

manifeste acerca da possibilidade da venda judicial do bem penhorado, 

informando o saldo devedor. 9. Após, abra-se vista dos autos às partes 

para que, no prazo legal, se manifestem.10. Empós, venham-me 

conclusos.11. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 09 

março de 2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 812185 Nr: 144-26.2016.811.0003

 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: VAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido veiculado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil c.c. art. 1.º da Lei n.º 6.858/80, para determinar 

que se expeça alvará judicial em favor da autora (qualificada nos autos), 

autorizando-a a proceder ao levantamento de todo e qualquer numerário 

existente junto ao INSS em favor de seu genitor, Azelio Francisco 

Cardoso, falecido.9. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao 

cumprimento deste decisum.10. Sem condenação em custas processuais, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.11. Sem 

condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à 

espécie.12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 09 de março de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 825609 Nr: 4877-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSD, RSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA APARECIDA - 

OAB:

 Processo n.º 4877-35.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl.103, cumpra-se a decisão de fls. 100/101, 

item 12.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 767830 Nr: 1252-27.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACDJ, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BARBOSA AJALA - 

OAB:26847, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1252-27.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito de fls. 136/139, determino que a parte executada seja 

intimada no endereço informado no referido petitório para que, no prazo 

legal, se manifeste quanto à penhora de fl. 70.

2. Considerando ainda o referido pleito, procedendo-se à notificação do 

empregador da parte requerida, nos termos do art. 529, CPC, devendo ser 

imediatamente oficiado, para que efetue o desconto diretamente em sua 

folha de pagamento, no montante de 40 % do salário mínimo, sob pena de 

caracterização de crime de desobediência (art. 330, do Código Penal).

3. No mais, cumprida as determinações supra, venham-me os autos 

conclusos para deliberação quanto aos demais pedidos de fls. 136/139.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 932707 Nr: 5681-95.2019.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADJ, GGAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL HENRIQUE PARO - 

OAB:27555/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5681-95.2019.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo o feito no estado em que se encontra homologando todos os 

atos já praticados.

2. Intime-se a parte autora e, em seguida, o representante do Ministério 
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Público para que, no prazo legal, se manifestem.

3. Após, venham-me os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 928487 Nr: 4275-39.2019.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CLARA QUINTANA - 

OAB:MT/12353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com a manifestação do Ministério Público, julgo procedente o 

pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, 

determinando a retificação do assento civil dos autores, que irão se 

chamar Ana Paula de Sousa Krauspenhar e André Luiz de Sousa 

Krauspenhar, o que faço com espeque no art. 109 e parágrafos, da Lei 

n.º 6.015/73 – Lei de Registros Públicos.9. Expeçam-se os mandados e 

ofícios necessários (art. 109, §4º, da Lei de Registros Públicos).10. 

Notifique-se o representante do Parquet.11. Sem condenação em custas e 

sem condenação em advocatícios, vez que incabíveis à espécie.12. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

b a i x a s  d e  e s t i l o  e  a n o t a ç õ e s  d e 

praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 09 

de março de 2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 410275 Nr: 6330-46.2008.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRNA, ALNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON ROBERTO 

PASCHOAL - OAB:

 possibilitando o regular andamento do feito.4. Quanto ao pedido da parte 

executada, o indefiro, devido à inadequação da via eleita, devendo a parte 

executada, caso queira, pleitear em ação própria junto ao juízo 

competente, conforme dispõe o art. 327, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o 

mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.§ 1º 

São requisitos de admissibilidade da cumulação que:I - os pedidos sejam 

compatíveis entre si;II - seja competente para conhecer deles o mesmo 

juízo;III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.” 

(grifo nosso)5. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial. 

Vejamos:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM 

RAZÃO DA MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. Ao se arbitrar quantia de 

pensão alimentícia leva-se em consideração o binômio 

necessidade/possibilidade, pelo qual se constatam as reais necessidades 

do alimentando, e a disponibilidade de recursos do alimentante, aferição 

feita à luz do caso concreto e sob parâmetros de razoabilidade. Como a 

maioridade civil, por si só, não exime o alimentante do dever de prestar 

alimentos, somente em ação de exoneração é cabível a prova da 

incapacidade de continuar provendo a verba alimentícia antes fixada, 

diante da alteração relevante da sua situação econômica e laboral ou pela 

superveniente maioridade do alimentando, situação inviável em ação de 

execução dos alimentos. Correta interpretação da súmula 358 do STJ. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.”(TJ-GO - AI: 

06000209820188090000, Relator: Itamar de Lima, Data de Julgamento: 

10.05.2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10.05.2019) (grifo 

nosso)6. Int ime-se.7. Expeça-se o necessário.Cumpra-se . 

Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz 

de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390451 Nr: 4048-69.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:SP/227.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAVID ALVES DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 4048-69.2007.811.0003, Protocolo 

390451, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009633-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RIBEIRO DANTAS JUNIOR (REU)

Outros Interessados:

G. H. P. D. (REPRESENTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS PROCESSO n. 1009633-36.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

1.885,22 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: G.H.P.D., representado por C.P.D.C. POLO PASSIVO: 

H.R.D.J. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

execução para no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, caput, e §1º, c.c. art. 830, do Código de Processo 

Civil). DECISÃO: "... 3. Uma vez que a diligência suprarreferida restou 

infrutífera, visto que o único endereço localizado é o mesmo já indicado na 

inicial (ID: 10801580), defiro o pleito de ID: 24477161, devendo a parte 

requerida ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, 

do Código de Ritos. 4. Se decorrido o prazo do edital, sem manifestação 

da parte demandada, em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do 

Código de Ritos nomeio como curador especial a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso para o patrocínio dos interesses do requerido, 

devendo ser intimado para requerer o que de direito, no prazo legal. 5. 

Após, abra-se vista dos autos a parte autora e, em seguida, ao Ministério 

Público para que, no prazo legal, se manifestem. 6. Empós, venham-me 

conclusos. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de dezembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. 

Juiz de Direito.". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para pagamento é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Para as hipóteses de pronto 

pagamento ou não oferecimento de embargos à execução, fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, ex vi do disposto no parágrafo único, do art. 827, do CPC, 

sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da 

dívida no prazo a que alude o art. 828, caput, do Código de Ritos. 3. O 

executado poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do 

mandado de citação, resistir à execução por intermédio de embargos, que 

não terão efeito suspensivo (arts. 914, da Lei Instrumental Civil). 4. Poderá 

o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 110 de 420



crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, 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, J.B.B.S., digitei. RONDONÓPOLIS, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012482-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUDETE TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA REGINA TEIXEIRA DE MEDEIROS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, promover a atualização do endereço da mesma, bem como 

instruir o feito com os seguintes documentos: a) certidão negativa de 

testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ e b) 

certidões negativas de débito municipal, estadual e federal em nome da de 

cujus, sob pena de extinção. Sem prejuízo, a representante do espólio 

deverá noticiar a eventual concordância dos sucessores do espólio de 

Giovani Furlan Ferreira em relação a existência da união estável 

anunciada, via instrumento adequado ou, em caso negativo, providenciar o 

reconhecimento judicial de tal condição para fins de transmitir em prol da 

única sucessora da autora da herança a meação que a mesma fazia jus 

sobre os bens eventualmente adquiridos em comum, em sendo o caso, 

sob a mesma advertência.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001135-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. M. (AUTOR(A))

E. K. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

LOURETA DE NOVAES SANTOS OAB - 500.247.105-63 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004328-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. X. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004328-71.2017.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença manejado por ERIK HENRIQUE DA SILVA, 

representado pela genitora DANIELA DOS SANTOS SILVA em face de 

ADONIAS DO CARMO XAVIER, devidamente qualificados nos autos. Entre 

um ato e outro, a pedido da Defensoria Pública foi determinada a intimação 

pessoal da parte exequente tal restou exitosa (ID 29268792), 

quedando-se a interessada inerte. Adiante, o Defensor Público pugnou 

pela extinção do feito (ID 29824769). Relatei o essencial. DECIDO. A 

finalidade do processo de execução é a satisfação do crédito da parte 

exequente, impondo a ela empreender diligência a fim de proporcionar o 

prosseguimento do processo de execução. Registre-se que a parte 

exequente não promoveu o necessário ao regular andamento do feito, 

restando inviabilizada o prosseguimento da execução. In casu, a parte 

exequente foi devidamente intimada para dar regular prosseguimento no 

feito, entretanto, quedou-se inerte. Ademais, denota-se dos autos, que a 

exequente não vem cumprindo com o seu dever de colaboração, para que 

haja uma célere prestação jurisdicional. Porquanto, com a vigência da lei 

13.105/2015, que disciplinou a ritualística processual, houve por parte do 

legislador a adoção de da chamada Teoria do Direito Processual 

Constitucional, na qual o novo caderno processual reveste-se não só de 

valores como de princípios. Nesse sentido, os art. 5º e 6º do CPC, buscam 

garantir que todos os envolvidos no processo atuarem de forma clara, leal 

e honesta, buscando a melhor solução da lide. A contrário senso, pode-se 

fazer uma leitura inversa dos r. dispositivos, de que para que haja a 

adequada prestação jurisdicional do Estado, é incrível que as partes 

provoquem a jurisdição de forma despretensiosa, sendo, portanto, 

imprescindível uma postura ativa das partes. Na mesma direção leciona 

Fredie Didier Jr: “o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de 

atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a 

prestação da tutela jurisdicional” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. Salvador: Ed.Jus podivm, 2015, v.1, p. 418) 

Desse modo, ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso 

oficial e extingui-lo nos casos que encontrar permissivo constitucional ou 

legal. Destarte, é defeso manter processos em arquivos cartorários, numa 

eterna suspensão, à espera, destarte, de uma providência que não vem 

ou nunca virá. Entrementes, o desinteresse da parte em continuar com a 

execução impõe reconhecer que não ostenta interesse no 

prosseguimento do feito. O processo não pode ficar indefinidamente 

paralisado e inerte, mormente considerando-se as circunstâncias acima 

referidas, restando efetivamente demonstrado o abandono da causa e a 

visível falta de interesse processual no deslinde do feito, inviabilizando o 

Juízo promover a movimentação da marcha processual. Assim, à luz do 

art. 485, inciso III, IV e VI, do Código de Processo Civil, é possível 

determinar-se a extinção da presente execução por abandono da causa, 

quando verificado o desinteresse da parte exequente em promover o 

necessário ao regular andamento do feito. Tal preceito comporta 

aplicabilidade ao procedimento em apreço, notadamente diante do patente 

desinteresse da parte em comparecer aos autos, bem como a atual 

sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a eternização 

dos procedimentos judiciais. Posto isso, a par de acolher o pedido de ID n. 

29824796, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, incisos III, IV e VI do CPC. Sem custas e honorários, face a 

gratuidade da justiça precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 06 de 

março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013424-42.2019.8.11.0003

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

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

WANDERSON RONALDO FRASI OAB - 694.303.301-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. S. M. (REQUERIDO)

K. G. S. F. (REQUERIDO)

 

Termo de audiência de conciliação em anexo.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003469-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

VISTA AO CURADOR NOMEADO PARA MANIFESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1015722-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. T. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

VISTA AO CURADOR NOMEADO PARA MANIFESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012144-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. C. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. M. M. (REQUERIDO)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO 

ACERCA DA DILIGÊNCIA NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002955-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. V. (ESPÓLIO)

M. R. B. V. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. H. V. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1002955-97.2020.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Exoneração de Alimentos’ manejada pelo ESPÓLIO de LUIZ R. V., 

representado por seu inventariante Marcos R. B. V., em face de MARIA V. 

H. V., todos bem qualificados nos autos. Aduz que o acervo inventariado 

vem arcando com a obrigação alimentar ajustada nos autos de Código 

373029, a partir da qual o de cujus aquiesceu ao pagamento de verba 

alimentar em prol da ora requerida no montante de 1,33% (um vírgula trinta 

e três por cento) do salário mínimo mensal, bem como gastos referentes a 

Unimed, escola, uniforme, vestuário, farmácia, dentista e material escolar, 

não obstante o passamento do alimentante. Todavia, diante do recente 

implemento da maioridade da requerida, aos 03/01/2020, pretende seja a 

massa exonerada de tal encargo. Vieram os documentos pertinentes. 

Brevemente relatados. Decido. Sem maiores delongas, volvendo os olhos 

a pretensão autoral, entendo que o decesso do progenitor da requerida é 

circunstância automática a cessação do dever alimentar preexistente, não 

ocorrendo transmissão instantânea ao seu espólio. Deveras, embora 

transmissível a obrigação alimentar, consoante dicção dos arts. 1.700 e 

1.997, do CC, in casu, entendo que a morte do alimentante cessou o dever 

alimentar deste, ao arrimo da personificação e instransmissibilidade da 

responsabilidade, salvaguardando-se, em todo caso, eventual débito 

deixado em vida pelo devedor/alimentante. Na hipótese, pretendendo a 

requerida ver-se manutenida no r. encargo, poderá pleitear o pagamento 

de alimentos em ação própria, comprovando o binômio alimentar 

relativamente a condição econômica da herança, enquanto não dissolvido 

o inventário com a partilha dos bens, ou de seus parentes mais próximos, 

após superada a premissa retro. Neste particular, a jurisprudência tem 

dado azo a possibilidade de pagamento de pensão alimentícia ao herdeiro 

até que se ultime e entrega do quinhão respectivo, em situações 

excepcionalíssimas, quando presumivelmente o alimentado poderá 

subsistir através de seu próprio patrimônio, sem descurar, aliás, da 

necessidade de posterior abatimento, ao tempo da partilha, do que fora 

por ele recebido a título de pensão, diga-se, antecipação de tutela 

jurisdicional no processo de inventário. Nesse sentido, recorro-me às 

valiosas lições da Ministra Nancy Andrighi, em julgamento do REsp nº 

1.354.693/SP: “(...) 04. Nessa estreita senda deve ser lido comando do art. 

1.700 do CC-02, que prevê a transmissão da obrigação de prestar 

alimentos, por ser uníssona a doutrina no sentido de que a obrigação 

alimentar é fruto da solidariedade familiar, não devendo, portanto, vincular 

pessoas fora desse contexto. 05. A morte do alimentante traz consigo a 

extinção da personalíssima obrigação alimentar pois não se pode 

conceber que um vínculo alimentar decorrente de uma já desfeita 

solidariedade entre o falecido-alimentante e a alimentada, além de perdurar 

por cerca de quatro anos após o término do relacionamento, ainda lance 

seus efeitos para além da vida do alimentante, deitando garras no 

patrimônio dos herdeiros, filhos do de cujus. 06. (...) Aliás, o que se 

transmite no disposto do artigo 1.700 do CC-02, é a dívida existente antes 

do óbito e nunca o dever ou a obrigação de pagar alimentos, pois 

personalíssima. (...) 09. O que há, e isso é inegável, até mesmo por força 

do expresso texto de lei, é a transmissão da dívida decorrente do débito 

alimentar, que por ventura não tenha sido pago pelo alimentante, enquanto 

em vida. (...)” Ainda, confortando este entendimento, confira-se: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. 

INEXISTÊNCIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. ACÓRDÃO RECORRIDO E 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONSONÂNCIA. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A obrigação 

de pagar alimentos a ex-companheira é de natureza personalíssima e 

extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio apenas 

recolher eventuais débitos não quitados em vida pelo devedor. 

Precedentes. 3. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão 

recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça. 4. A divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 541, 

parágrafo único, do CPC/1973 e 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e 

demonstração, em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que 

configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos 

apontados e a divergência de interpretações, o que não restou 

evidenciado na espécie. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 

1324757/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019). “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SUPERVENIÊNCIA DO ÓBITO DO 

ALIMENTANTE. TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AOS HERDEIROS. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO 

DE PENSÃO POR MORTE. INOVAÇÃO RECURSAL E COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. 1. Diante do caráter personalíssimo da obrigação 

alimentícia de ex-cônjuge, o dever de prestar alimentos pelos herdeiros do 

falecido depende de prévia constituição da obrigação, o que não se 

verifica quando a sentença apelada julgou procedente a ação de 

exoneração. 2. O pedido de conversão da pensão alimentícia em pensão 

por morte, em fase recursal, configura inovação que não pode ser 

apreciada pelo Tribunal. 2.1. Ademais, uma vez que o falecido era servidor 

aposentado de órgão da Administração Federal, a competência para 

apreciar eventual pedido de pensão por morte é da justiça federal. 3. 

Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.” (TJDFT 

- Acórdão 1145357, 20170310008057APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª 

TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 

23/1/2019. Pág.: 217/226). Diante disso, denota-se a presença de vício 

que impede o regular desenvolvimento do feito, ante a carência das 

condições da ação, consubstanciada na patente ausência de interesse 

processual da parte autora (necessidade-utilidade-adequação), cujo 

provimento vindicado já restou esvaído pelo falecimento do alimentante, 

comportando a situação versada o indeferimento da petição inicial. Desta 

feita, diante da retratada ausência de interesse processual, INDEFIRO 

LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, III, do CPC e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, I e VI, do mesmo codex. Sem custas e 

honorários eis que DEFIRO à parte autora os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, com fundamento no art. 99, §3º, do CPC. Honorários 

inaplicáveis à espécie. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012647-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

C. P. R. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ROSENILDA PEREIRA DO LAGO OAB - MT23616/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1012647-91.2018.8.11.0003. VISTOS. Cuida-se de ‘Embargos 

de Declaração’ opostos por DAYANE TAVARES DE OLIVEIRA, aduzindo, 

em síntese, a ocorrência de erro material na sentença objurgada (ID 

25585593), eis que constou de forma equivocada o nome do menor - DAVI 

OLIVEIRA RAMALHO DE OLIVEIRA , enquanto o correto seria: DAVI 

OLIVEIRA RAMALHO. O Ministério Público opinou pelo acolhimento dos 

aclaratórios. Era o que tinha a relatar. Fundamento e decido. Já que 

tempestivos, recebo os embargos de declaração e dou-lhe provimento. 

Aliás, tratando-se de mero erro material possível seria a correção até 

mesmo de ofício, de acordo com o art. 1022, III, CPC. Posto isso, à luz do 

erro material existente na sentença homologatória retro, ACOLHO as 

razões vertidas nos referidos embargos de declaração e modifico-a para 

constar: “(...) Posto isso, considerando-se o ajuste entabulado 

judicialmente entre as partes (ID 19607705) e pelo que dos autos constam, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito,CLAYTON PEREIRA 

RAMALHO DE OLIVEIRA (CPF n. 006750731-03) em relação ao autor DAVI 

OLIVEIRA. Oportunamente, expeça-se o competente mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil para incluir no assento de 

nascimento do autor o patronímico paterno, bem como o nome dos avós 

paternos, passando o menor a chamar-se DAVI OLIVEIRA RAMALHO. 

Invocando o princípio da razoabilidade, concedo o prazo de 15 dias a fim 

de que o autor maneje pleito em sentido contrário no que pertine ao 

acréscimo do patronímico paterno na forma ora estipulada. (...)” No mais, 

segue a sentença nos exatos termos. Por fim, diante do documento vertido 

no ID n. 25951950, dispenso a expedição outrora determinada. 

Oportunamente, arquive-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 02 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007762-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007762-68.2017.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Ação de Guarda de 

menor com pedido de Tutela Provisória de Urgência” proposta por Bibiane 

R. de O. em face de Diego T. L., qualificados nos autos. Pois bem. Ressai 

da análise dos autos que a criança e sua genitora, detentora da guarda 

fática, são residentes e domiciliadas na cidade Feira de Santana/BA, 

sendo cabível à espécie a regra geral de competência territorial prevista 

no art. 53, inciso II, do CPC, de modo que o domicílio da criança é o que 

atrai a presente ação. Cumpre destacar que tal regra restou devidamente 

insculpida no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo 

objetivo principal é a proteção do interesse da criança e do adolescente 

conferindo caráter absoluto à competência em questão, o que, por sua 

vez, autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência deste Juízo 

para conhecer, processar e julgar a demanda em apreço. Logo, 

prepondera o princípio do juízo imediato, em homenagem ao princípio do 

melhor interesse da criança que sobrepõe-se as regras processuais 

gerais de competência. Nesse sentido, verbis: "o princípio do juízo 

imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado 

ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se 

às regras gerais de competência do CPC". Assim, "a regra da perpetuatio 

jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que 

oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, 

desse modo, a modificação da competência no curso do processo, 

sempre consideradas as peculiaridades da lide" (CC 111.130/SC, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2011) (grifei). 

Assim, o domicílio da representante legal da criança, implica, 

necessariamente, o da petiz e afeta, sobremaneira, o foco da ação, 

calcada no pedido de guarda ora vindicada, justificando-se, assim, a 

declinação, nos moldes vindicados pelo requerido. No mesmo sentido, em 

circunstância semelhante a ora versada, trago a baila entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR 

MENOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO EXEQUENTE NO CURSO DA LIDE. 

MENOR HIPOSSUFICIENTE. INTERESSE PREPONDERANTE DESTE. 

MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO 

CPC). MUDANÇA PARA O MESMO FORO DE DOMICÍLIO DO 

GENITOR/ALIMENTANTE. CONFLITO CONHECIDO. 1. A mudança de 

domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do processo não 

é, em regra, suficiente para alteração da competência para o julgamento 

do feito, prevalecendo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no 

art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da 

propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de 

fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o 

órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da 

hierarquia. 2. Entretanto, "o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, 

I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de 

competência do CPC". Assim, "a regra da perpetuatio jurisdictionis, 

estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela 

jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, 

a modificação da competência no curso do processo, sempre 

consideradas as peculiaridades da lide" (CC 111.130/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2011). 3. O caráter 

continuativo da relação jurídica alimentar, conjugado com a índole social da 

ação de alimentos, autoriza que se mitigue a regra da perpetuatio 

jurisdictionis. 4. Atenta a essas circunstâncias, já decidiu esta colenda 

Corte Superior que o foro competente para a execução de alimentos é o 

do domicílio ou da residência do alimentando (art. 100, II, do CPC), mesmo 

na hipótese em que o título judicial exequendo seja oriundo de foro 

diverso. Nesse caso, a especialidade da norma insculpida no art. 100, II, 

do CPC prevalece sobre aquela prevista no art. 575, II, do mesmo diploma 

legal. 5. Assim, se a mudança de domicílio do menor alimentando ocorrer 

durante o curso da ação de execução de alimentos, como ocorreu na 

hipótese, não parece razoável que, por aplicação rígida de regras de 

estabilidade da lide, de marcante relevância para outros casos, se afaste 

a possibilidade de mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis. 6. 

Ademais, no caso em tela, o menor e a genitora se mudaram para o 

mesmo foro do domicílio do genitor, nada justificando a manutenção do 

curso da lide na comarca originária, nem mesmo o interesse do próprio 

alimentante. 7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de 

Direito da 3ª Vara de Cajazeiras - PB.” (CC 134.471/PB, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 03/08/2015). 

Grifo nosso. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO 

ALIMENTANDO. 1. Conforme jurisprudência assente nesta Corte, a regra 

de competência prevista no artigo 147 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que tem por objetivo a proteção do interesse do menor, é 

absoluta e deve ser declarada de ofício, mostrando-se inadmissível sua 

prorrogação. 2. Ademais, tendo em conta o caráter absoluto da 

competência ora em análise, em discussões como a dos autos, sobreleva 

o interesse do menor hipossuficiente, devendo prevalecer o foro do 

alimentando e de sua representante legal como o competente tanto para a 

ação de alimentos como para aquelas que lhe sucedem ou lhe sejam 

conexas. 3. "A competência para processar e julgar as ações conexas de 

interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua 

guarda" (Súmula 383/STJ). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 240.127/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013). Grifo nosso. Além disso, 

na linha da orientação contida na Súmula nº. 383 do STJ, in verbis: “A 

competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 

menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.” 

Posto isso, DECLINO de minha competência jurisdicional em favor de umas 

das Varas de Família da Comarca de Feira e Santana/BA, para onde 

determino a remessa deste feito. Notifique-se o Ministério Público. Após, 

preclusa a via recursal, remeta-se o processo ao referido juízo, efetuadas 

as anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1003174-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. S. L. (REQUERENTE)

G. H. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1003174-81.2018.8.11.0003 Vistos etc., A teor do pedido 

retro, abra-se vista à Defensoria Pública. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006069-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEODETE DE PINHO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLA KAROLINE LOPES CARVALHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JULIO CESAR KOLS GONCALVES OAB - 046.327.681-70 

(REPRESENTANTE)

ANTONELLA LOPES CARVALHO KOLS (HERDEIRO)

LEODETE DE PINHO CARVALHO OAB - 007.970.141-87 

(REPRESENTANTE)

S. L. C. G. (HERDEIRO)

 

Processo nº.: 1006069-15.2018.8.11.0003 Vistos. A teor do pedido retro, 

renovo o prazo de quinze dias a fim de que a parte inventariante venha a 

conferir integral cumprimento as determinações contidas na decisão 

anterior, sob pena de remoção. Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de março de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007146-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1007146-59.2018.8.11.0003 Vistos etc., MARIA LURDES 

RAUPP devidamente qualificada e representada propôs a presente ação 

de DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de ANTONIO JOSE RAUPP, também 

qualificado nos autos. Relata a parte autora que contraiu núpcias com a 

parte ré na data de 29 de janeiro de 1977, sob o regime de comunhão de 

bens, inexistindo patrimônio a ser partilhado. Requer seja julgado 

procedente o pedido. Junta documentos. Houve a citação por edital do réu. 

A parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

resposta. Nomeado curador especial, houve a juntada de contestação por 

negativa geral. Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. Prima facie, 

considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. Verifica-se dos 

autos que a parte Requerida apesar de devidamente citada, quedou-se 

inerte, deixando de oferecer resposta à ação no prazo legal. Nesse 

contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, entendo que o 

divórcio por si só não é direito indisponível, podendo, no entanto, os 

efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo dos relacionados à guarda 

de filho e alimentos. Contudo, considerando a delimitação do pedido 

autoral, tenho que não há que se falar em direitos indisponíveis, sendo 

certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é um direito disponível 

do casal, de modo que perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos da 

revelia, notadamente porque tais efeitos incidem apenas sobre matéria de 

fato e não de direito. Ademais, resta claro que a pretensão da parte 

Requerente é apenas definir a sua situação fática, rompendo o vínculo 

conjugal existente com o Requerido apenas no papel. Com efeito, à luz da 

redação dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição Federal pela Emenda 

Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de julho de 2010, “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou seja, a lei não mais 

exige para o deferimento do pedido inicial, a comprovação de que o casal 

se encontre separado de fato por mais de dois anos. O fato de ter havido 

a separação de longa data, constitui-se indubitavelmente em motivo 

bastante para o divórcio e torna possível pedido de extinção do vínculo 

matrimonial. Por fim, quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente 

deverá ser modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte 

do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º), sendo que 

in casu a autora manifestou o interesse em voltar a fazer uso do nome de 

solteira. Ante o exposto, decreto o DIVÓRCIO de MARIA LURDES RAUPP e 

ANTONIO JOSE RAUPP, com fundamento no artigo 1580, § 2º do Código 

Civil, bem como nos artigos 2º, IV c/c art. 40 todos da Lei 6.515/77, 

declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens. Deixo de pronunciar-me em relação aos 

bens, pois o casal nada tem a partilhar. A autora voltará utilizar o nome de 

solteira. Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio da 

Justiça gratuita.Ademais, o requerido não ofertou oposição ao pedido, 

sendo revel, tratando-se ainda de feito de natureza necessária. Preclusa 

a via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, 

do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao 

Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Após o trânsito 

em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P. I. 

Rondonópolis, 09 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004956-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. L. D. O. S. (REQUERIDO)

R. L. L. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1004956-89.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO’ formulado por MOIZES JOSÉ DOS SANTOS em 

desfavor de RUTE LEIA LIMA DE OLIVEIRA SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra a exordial que as partes casaram-se em 

01/10/1998, sob o regime da comunhão parcial de bens. Noticia, ainda, que 

as partes na constância do casamento adquiriram um veiculo, ressalvando 

que o imóvel localizado no Jardim Atlântico trata-se e patrimônio particular 

do Autor eis que adquirido aos 28/5/1990. Sustenta a existência de um 

veículo, concordando que o mesmo seja atribuído de forma exclusiva à 

requerida. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a 

exordial, concedeu-se o benefício da assistência judiciaria gratuita à parte 

e determinou-se a juntada da matrícula atualizada do imóvel que se 

pretende amealhar (ID 20096728). Sobreveio aos autos certidão positiva 

do Sr. Meirinho (ID 20639285). Em sede de audiência de conciliação as 

partes acordaram acerca da dissolução do vínculo matrimonial, tendo na 

oportunidade a divorcianda informado expressamente o interesse em 

voltar a utilizar o nome de solteira, qual seja: RUTE LEIA LIMA DE OLIVEIRA 

(ID 22924478). Por força do decisum de ID n. 23025303, decretou-se o 

divórcio entre as partes, restando pendente a questão afeta à partilha de 

bens. A requerida não apresentou contestação, tendo sido decretada a 

sua revelia (ID 26113164), designando-se audiência de instrução que foi 

levada a efeito aos 03/02/2020, oportunidade em que a parte autora 

desistiu da oitiva das testemunhas arroladas, reiterando o pedido inicial. A 

requerida apresentou memoriais pugnando pela partilha do bem imóvel (ID 

29249276). É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, ajuizada por 

MOIZÉS JOSÉ DOS SANTOS em desfavor de RUTE LEIA LIMA DE 

OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. Prima facie, 

transposta a questão afeta à dissolução do vinculo matrimonial entre os 

envolvido, passo ao exame da partilha de bens, assinalando-se que as 

partes casaram-se sob o regime da comunhão parcial de bens aos 

01/10/1998 (ID 19953953). Pois bem. O regime da comunhão parcial enseja 

a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, 

do patrimônio comum, formado pelos bens que sobrevieram ao casal na 

constância da união, com exclusão daqueles previstos pelo artigo 1.659 

do Código Civil, in verbis: "Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I – os 
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bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na 

constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em 

seu lugar; II – os bens adquiridos com valores exclusivamente 

pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III 

– as obrigações anteriores ao casamento; IV – as obrigações 

provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V – os 

bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI – os 

proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII – as pensões, 

meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes." Nesse passo, 

somente os bens comuns do casal devem ser partilhados na proporção de 

50% para cada um, o que não é o caso dos autos. O documento de ID n. 

19953966 demonstra de forma inconteste que o imóvel foi adquirido via 

contrato de compra e venda antes do matrimônio, tratando-se, portanto, de 

bem particular, donde se extrai ser impossível a pretensa partilha buscada 

pela requerida. No que diz respeito à eventual edificação, igualmente não 

há que se falar em partilha porque a ré não produziu prova de que tenha 

realizado qualquer benfeitoria no imóvel do autor, não tendo se 

desincumbido de seu mister previsto no artigo 373, I do CPC, tendo ela 

inclusive deixado de apresentar contestação, sendo revel. É que no 

processo civil vigora o princípio da verdade formal, onde as alegações tem 

que ser formalmente comprovadas, o que não foi possível com as provas 

carreadas aos autos. Ilustro: 'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO 

ANTES DO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 

NÃO CABIMENTO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o 

magistrado, ao entender que as provas produzidas nos autos são 

suficientes para a formação da sua convicção, profere decisão de 

indeferimento do pedido de dilação probatória, máxime em face dos 

princípios da economia e celeridade processuais. Preliminar rejeitada. 2. 

De acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe 

ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Inexistindo 

prova nos autos de que o cônjuge virago tenha contribuído 

financeiramente na aquisição de imóvel, registrado exclusivamente em 

nome do cônjuge varão antes do matrimônio, não há direito a partilha do 

bem, em conformidade com o disposto no art. 1.658 do Código Civil. 4. 

Recurso  não prov ido '  (TJDFT -  Acórdão 1201838 , 

07412407820188070016, Relator: DES. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 

7ª Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 

24/9/2019) In casu, aplica-se ainda a disposição contida no artigo 1.661, 

do Código Civil, no sentido de que o imóvel disputado resta incomunicável 

porquanto sua aquisição tem por título causa anterior ao casamento. 

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "Direito 

Processual Civil e Direito de Família. Questão exclusivamente de direito. 

Correto o julgamento antecipado da lide (CPC, art.330, I). Regime de 

comunhão parcial de bens. Imóvel adquirido antes do casamento. 

Transcrição no registro imobiliário depois das núpcias. Incomunicabilidade. 

Inteligência do art. 272 do CC de 1916." (RECURSO ESPECIAL Nº 707.092 - 

DF (2004/0169577-6) Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI). Assim, resta 

reconhecida a incomunicabilidade do bem imóvel descrito na exordial. Com 

relação ao veículo veículo descrito na peça vestibular - Crossfox, placa 

KAJ-3657 (ID 19953959), evidencia-se que o Autor dispôs da integralidade 

do bem em prol da Ré. Com efeito, diante da disponibilidade do direito em 

baila hei por bem efetivar a partilha do automóvel descrito na exordial na 

forma proposta pelo Autor, dispondo-o à titularidade exclusiva da 

requerida. Nesse passo, deverá o Autor custear por evidente a metade de 

todos os débitos (multas e impostos) que porventura recaiam sobre o bem 

até a data da presente partilha, sobretudo em razão do regime de bens 

adotado quando do enlace, providenciando-se a transferência 

administrativa do bem veículo consoante as normativas estabelecidas pelo 

DETRAN estadual respectivo. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

autoral, devendo ser promovida a devida averbação da presente partilha 

perante o S.R.I. competente, oportunamente, e por via de consequência 

DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A 

partilha de bens fica disciplinada na forma acima disposta. Sem custas e 

honorários eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça gratuita. Neste 

particular, registro que tratando-se de processo necessário e não 

havendo impugnação ao pedido inicial (revelia), não há, também, 

sucumbência, fato esse que exclui a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. No 

mais, concedo em prol da requerida a gratuidade da Justiça. Preclusa a via 

recursal, expeça-se mandado de averbação. Após, arquivem-se os autos 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se, intimem-se 

e cumpra-se. Rondonópolis, 03 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO(A))

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. C. (REU)

 

Processo: 1000127-65.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de ‘AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS’ proposta por Cleonice Bento Ferreira 

em desfavor de Firiston de Souza Cardoso, ambos devidamente 

qualificados. Por força da decisão inaugural, dentre outras deliberações, 

determinou-se a intimação da autora para a apresentação de documento 

essencial à propositura da ação (ID 17405760), sob pena de extinção. A 

citação do requerido restou prejudicada (ID 18984303). Aos 08/04/2019 a 

autora pugnou pela concessão de prazo de 60 dias para apresentar o 

aludido documento (ID 19252955). Por força da decisão de ID n. 20298964, 

concedeu-se o prazo de 15 dias para cumprimento da emenda antes 

deliberada, bem como informação sobre o endereço atualizado do 

requerido. Todavia, a autora quedou-se inerte. A intimação pessoal da 

autora restou inexitosa, não tendo ela sido localizada pelo Sr. Oficial de 

Justiça (ID 23347977). É o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO. 

O feito merece ser extinto, sem resolução de mérito, em virtude da 

ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Deveras, a apresentação das certidões de 

nascimento ou casamento dos supostos companheiros é requisito 

indispensável à propositura da ação de reconhecimento de união estável, 

notadamente por tratar-se de uma ação de estado, assim entendida como 

a que se refere à determinada situação jurídica de alguém, in casu, o 

estado civil. Nesse sentido, em temática análoga, confira-se o disposto no 

art. 767, §9º, da CNGC do Foro Extrajudicial. Com efeito, não é demasiado 

assinalar que o instituto da união estável não ostenta apenas aspectos 

econômicos e para o reconhecimento da relação marital é necessário que 

o casal seja solteiro ou, sendo casado com outra pessoa, que esteja 

separado de fato, sendo imprescindível a prova sumária do estado civil 

dos envolvidos, especialmente porque a pretensão pode violar direitos de 

terceiros que sequer figuram na relação processual, colocando em xeque 

o princípio da segurança jurídica e os efeitos de eventual coisa julgada. 

Destarte, torna-se completamente inviável o processamento da presente 

ação ante ao fato de a parte autora não ter apresentado tempestivamente 

os aludidos assentos. Se não bastasse, deixou de atualizar o endereço do 

requerido, bem como o seu próprio endereço, tornando-se descabida a 

concessão qualquer dilação de prazo, sobretudo considerando o atual 

estágio processual e a ausência de cooperação por parte da autora no 

deslinde processual. Entrementes, tentada a intimação pessoal da autora, 

a mesma não foi encontrada, presumindo-se não mais residir no local. 

Deveras, ad argumentandum tantum, é dever das partes comunicar 

qualquer mudança de endereço (art. 274, parágrafo único, CPC.). Desta 

feita, caracterizada a desídia da autora, alternativa outra não há se não a 

extinção do presente sem resolução do mérito. Nesse sentido, confira-se: 

'PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM EXAME DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO PARA O DEVIDO ANDAMENTO 

DA MARCHA PROCESSUAL. REGULAR INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE INTERESSADA. ART. 274, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. O Juiz extinguirá a relação jurídica 

processual, sem exame do mérito, ao verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, após a intimação da parte. 2. Nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC, 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. Nesse caso, os prazos devem fluir a 

partir da juntada, aos autos, do comprovante de entrega da 

correspondência no endereço originário. 3. No caso, não se verifica ter 
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havido eventual excesso de rigor processual na extinção do processo. Em 

verdade, houve apenas a correta aplicação da norma processual vigente, 

tendo em vista que é dever das partes colaborar para o bom andamento 

do processo 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida 

(TJDFT - Acórdão 1090835, 20150710189583APC, Relator: DES. ALVARO 

CIARLINI, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no 

DJE: 23/4/2018. Pág.: 444/448) 'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. 

ENUNCIADO Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE 

ENDEREÇO. DEVER DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485 do 

Código de Processo Civil em vigor elenca as hipóteses em que é devida a 

extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo-se em seu 

inciso III aquela decorrente do abandono da causa pelo autor por mais de 

trinta dias. 2. A fim de evitar a extinção prematura do feito e em 

homenagem, sobretudo, ao princípio da economia processual, o §1º do 

dispositivo mencionado estabelece ainda que a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias, somente após 

o qual não havendo manifestação é cabível a extinção do processo. 3. De 

acordo com o que dispõe o art. 485, inciso IV do CPC/2015, "o juiz não 

resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". 4. Diante 

da peculiaridade do processo, torna-se inaplicável o enunciado nº 240 da 

súmula do STJ. Não é possível manter pendente a lide na expectativa de 

que a parte interessada aponte um endereço realmente fidedigno ou tome 

qualquer outra medida que dê utilidade à execução. 5. Negou-se 

provimento ao recurso'.  (TJDFT - Acórdão 1034210 , 

20020110584685APC, Relator: DES. FLAVIO ROSTIROLA, 3ª TURMA 

CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 

473/481) Não cabe se queixar com a necessidade de gastos futuros para 

reiniciar a perseguição da “pretensão”, porquanto não se podendo 

esquecer que na esmagadora maioria dos casos se está sob os 

beneplácitos da Justiça Gratuita. Destarte, a inércia da autora em 

continuar com a ação, notadamente a falta de comunicação de alteração 

de seu endereço, bem como declínio de informação acerca do endereço 

atualizado do requerido e, ainda, a apresentação das certidões de 

nascimento ou casamento dos litigantes, impõe reconhecer que o feito 

carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e 

extingui-lo nos casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. É 

defeso manter processos em arquivos cartorários, numa eterna 

suspensão, à espera, destarte, de uma providência que não vem ou 

nunca virá. O Estado-Juiz, não se perdendo da memória a 

proporcionalidade e razoabilidade, deve impedir a eternização dos feitos 

(art. 139, incs. II e III, do CPC). Em nível magno, acerca do bom andamento 

da máquina estatal, em prol dos interesses público e privado, não se pode 

tirar da vista o postulado da eficiência, com ou sem as ramificações 

debatidas, ou categorias distintas e autônomas, nas quais sejam se 

destacam: a economicidade, a eficácia e a eficiência. Com variante 

econômica, segundo alguns, a economicidade determina aos Poderes 

constituídos empregarem, adequadamente, os recursos à disposição; a 

eficácia prega a imprescindibilidade de ação idônea e apta à obtenção 

efetiva de resultados; e a eficiência clama um balanço ou critério relativo 

aos custos despendidos e as vantagens granjeadas. Ora, não guardo 

dúvidas de que o Poder Judiciário deve atender ao jurisdicionado (princípio 

da inafastabilidade da jurisdição), mas assim o deve proceder na exata 

medida da necessidade e interesse daquele que provoca a atuação 

estatal. No caso em mesa, o processo não pode ficar indefinidamente 

paralisado e adormecido, mormente considerando-se as circunstâncias 

acima referidas, restando efetivamente demonstrado a visível falta de 

interesse processual no deslinde do feito, inviabilizando o Juízo promover 

a movimentação da marcha processual. Tal preceito comporta 

aplicabilidade ao procedimento em apreço, notadamente diante do patente 

desinteresse da r. parte autora em comparecer aos autos - eis que sequer 

se dignou em atualizar o seu endereço, bem como a atual sistemática 

adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a eternização dos 

procedimentos judiciais. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com fundamento no artigo 485, incisos III, IV e VI, do Código de Processo 

Civil. Isenta de custas, despesas processuais e honorários ante a 

gratuidade da precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, 

proceda-se as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de março de 2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001106-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1001106-27.2019.8.11.0003 Vistos etc., SANTA RIBEIRO 

DOS SANTOS, devidamente qualificada e representada propôs a presente 

ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de GERSON VICENTE DOS 

SANTOS, também qualificada nos autos. Relata a parte autora que 

contraiu núpcias com a parte ré na data de 05/07/1972, sob o regime de 

comunhão de bens, inexistindo patrimônio a ser partilhado. Requer seja 

julgado procedente o pedido. Junta documentos. Houve a citação por edital 

da parte requerida. A parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentar resposta. Nomeado curador especial, houve a juntada de 

contestação por negativa geral. Sobreveio réplica, ratificando o pedido 

autoral. Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. Prima facie, 

considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. Verifica-se dos 

autos que a parte Requerida apesar de devidamente citada, quedou-se 

inerte, deixando de oferecer resposta à ação no prazo legal. Nesse 

contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, entendo que o 

divórcio por si só não é direito indisponível, podendo, no entanto, os 

efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo dos relacionados à guarda 

de filho e alimentos. Contudo, considerando a delimitação do pedido 

autoral, tenho que não há que se falar em direitos indisponíveis, sendo 

certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é um direito disponível 

do casal, de modo que perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos da 

revelia, notadamente porque tais efeitos incidem apenas sobre matéria de 

fato e não de direito. Ademais, resta claro que a pretensão da parte 

Requerente é apenas definir a sua situação fática, rompendo o vínculo 

conjugal existente com a Requerida apenas no papel. Com efeito, à luz da 

redação dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição Federal pela Emenda 

Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de julho de 2010, “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou seja, a lei não mais 

exige para o deferimento do pedido inicial, a comprovação de que o casal 

se encontre separado de fato por mais de dois anos. O fato de ter havido 

a separação de longa data, constitui-se indubitavelmente em motivo 

bastante para o divórcio e torna possível pedido de extinção do vínculo 

matrimonial. Por fim, quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente 

deverá ser modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte 

do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º), sendo que 

in casu a autora silenciou-se sobre a r. temática. Ante o exposto, decreto 

o DIVÓRCIO de SANTA RIBEIRO DOS SANTOS e GERSON VICENTE DOS 

SANTOS, com fundamento no artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como 

nos artigos 2º, IV c/c art. 40 todos da Lei 6.515/77, declarando cessados 

todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial 

de bens. Deixo de pronunciar-me em relação aos bens, pois o casal nada 

tem a partilhar. Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio 

da Justiça gratuita. Neste particular, registro que tratando-se de processo 

necessário e não havendo impugnação ao pedido inicial (revelia), não há, 

também, sucumbência, fato esse que exclui a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. I. C. Rondonópolis, 03 de março de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003612-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. D. B. (REU)
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E. S. D. D. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003612-39.2020.8.11.0003. Cuida-se de Ação de Exoneração de 

Alimentos manejado por Agnaldo S. de B. em face de Eduarda S. D. de B. 

e Cibely D. de B., qualificados. Ato contínuo a distribuição do feito, o 

requerente apresentou pedido de extinção do processo, consoante 

petição de ID 29820989, em razão a duplicidade do protocolo e prevenção 

do Juízo da Primeira Vara Especializada da Família e Sucessões desta 

Comarca. Relatei o essencial. Decido. Como se vê, havendo desistência 

expressa da ação, inexiste outra alternativa senão extinguir o feito sem 

resolução do mérito. Posto isso, HOMOLOGO a desistência da ação, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO, 

em consequência, EXTINTO o processo (CPC, VIII, art. 485). Sem custas e 

honorários ante à gratuidade da Justiça que ora defiro em prol do 

demandante. Preclusa a via recursal, deem-se baixas e arquivem-se. 

Publique-se. Notifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 03 de 

março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004665-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004665-94.2016.8.11.0003 VISTOS. Cuida-se de Ação de 

Divórcio proposta por RONALDO ALVES DA SILVA em face de 

ELIZANDRA VIEIRA SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos. 

Recebida a exordial, designou-se sessão de conciliação, dentre outras 

deliberações (ID 5773522). No curso do processo a intimação do autor 

restou inexitosa (ID 24970638), tendo a Defensoria Pública pugnado pela 

extinção do processo (ID 29427470). É o relatório do necessário. DECIDO. 

Com efeito, vislumbra-se que a parte autora está em local incerto e não 

sabido, obstruindo o prosseguimento da ação. Pois bem, tentada a 

intimação pessoal da autora, a mesma não foi encontrada, presumindo-se 

não mais residir no local. Entrementes, ad argumentandum tantum, é dever 

das partes comunicar qualquer mudança de endereço (art. 274, parágrafo 

único, CPC.). Desta feita, caracterizada a desídia da autora, alternativa 

outra não há se não a extinção do presente sem resolução do mérito. Não 

cabe se queixar com a necessidade de gastos futuros para reiniciar a 

perseguição da “pretensão”, porquanto não se podendo esquecer que na 

esmagadora maioria dos casos se está sob os beneplácitos da Justiça 

Gratuita. Destarte, a inércia do autor em continuar com a ação, 

notadamente a falta de comunicação de alteração de endereço, impõe 

reconhecer que o feito carece de pressuposto de desenvolvimento válido 

e regular do processo. Ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário 

impulso oficial e extingui-lo nos casos que encontrar permissivo 

constitucional ou legal. É defeso manter processos em arquivos 

cartorários, numa eterna suspensão, à espera, destarte, de uma 

providência que não vem ou nunca virá. O Estado-Juiz, não se perdendo 

da memória a proporcionalidade e razoabilidade, deve impedir a 

eternização dos feitos (art. 139, incs. II e III, do CPC). Em nível magno, 

acerca do bom andamento da máquina estatal, em prol dos interesses 

público e privado, não se pode tirar da vista o postulado da eficiência, com 

ou sem as ramificações debatidas, ou categorias distintas e autônomas, 

nas quais sejam se destacam: a economicidade, a eficácia e a eficiência. 

Com variante econômica, segundo alguns, a economicidade determina aos 

Poderes constituídos empregarem, adequadamente, os recursos à 

disposição; a eficácia prega a imprescindibilidade de ação idônea e apta à 

obtenção efetiva de resultados; e a eficiência clama um balanço ou critério 

relativo aos custos despendidos e as vantagens granjeadas. Com efeito, 

não guardo dúvidas de que o Poder Judiciário deve atender ao 

jurisdicionado (princípio da inafastabilidade da jurisdição), mas assim o 

deve proceder na exata medida da necessidade e interesse daquele que 

provoca a atuação estatal. No caso em mesa, o processo não pode ficar 

indefinidamente paralisado e inerte, mormente considerando-se as 

circunstâncias acima referidas, restando efetivamente demonstrado a 

visível falta de interesse processual no deslinde do feito, inviabilizando o 

Juízo promover a movimentação da marcha processual. Tal preceito 

comporta aplicabilidade ao procedimento em apreço, notadamente diante 

do patente desinteresse da r. parte autora em comparecer aos autos - eis 

que sequer se dignou em atualizar o seu endereço, bem como a atual 

sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a eternização 

dos procedimentos judiciais. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no artigo 485, incisos III, IV e VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012233-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012233-93.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

SOBREPARTILHA DE DIVÓRCIO” manejada por Elizete A. P. em face de 

João B. L. qualificados. Entre um ato e outro, oportunizou a requerente 

esclarecer a finalidade dos autos, em razão da meação registral do imóvel 

objeto do presente actio, assim como regularizar a representação 

processual diante da renúncia levada à efeito pelo patrono (ID 25047037), 

no entanto, malgrado devidamente intimada (ID 25319611) houve o 

decurso do prazo sem atendimento ao comando judicial. É o relatório. 

Decido. Pois bem. Conforme relatado, constatada a irregularidade ao 

regular processamento e julgamento da demanda, facultou-se a 

interessada promover sanar as irregularidades apontadas, quedando-se 

inerte, não se justificando a desídia em cumprir as providências essenciais 

a validade do processo (CPC, art. 239), demonstrando, a toda evidência, 

ausência de interesse no prosseguimento do feito assim como carecendo 

o processo dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular, daí se aplicando a sanção processual ínsita no art. 485, IV e VI, 

do CPC. Nesse contexto, com a vigência da lei 13.105/2015, que 

disciplinou a ritualística processual, houve por parte do legislador a 

adoção de da chamada Teoria do Direito Processual Constitucional, na 

qual o novo caderno processual reveste-se não só de valores como de 

princípios. Nesse sentido, os art. 5º e 6º do CPC, buscam garantir que 

todos os envolvidos no processo atuaram de forma clara, leal e honesta, 

buscando a melhor solução da lide. A contrário senso, pode-se fazer uma 

leitura inversa dos r. dispositivos, de que para que haja a adequada 

prestação jurisdicional do Estado, é incrível que as partes provoquem a 

jurisdição de forma despretensiosa, sendo, portanto, imprescindível uma 

postura ativa das partes. Na mesma direção leciona Fredie Didier Jr: “o 

processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos 

ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela 

jurisdicional” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento. Salvador: Ed. Juspodivm, 2015, v.1, p. 418) Desse modo, 

ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e 

extingui-lo nos casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. 

Destarte, o desinteresse da parte em continuar com a demanda impõe 

reconhecer que não ostenta interesse no prosseguimento do feito. O 

processo não pode ficar indefinidamente paralisado e inerte, mormente 

considerando-se as circunstâncias acima referidas, restando 

efetivamente demonstrado a falta de interesse processual no deslinde do 

feito, inviabilizando o Juízo promover a movimentação da marcha 

processual. Entrementes, não guardo dúvidas de que o Poder Judiciário 

deve atender ao jurisdicionado (princípio da inafastabilidade da jurisdição), 

mas assim o deve proceder na exata medida da necessidade e interesse 

daquele que provoca a atuação estatal. Tal preceito comporta 

aplicabilidade ao feito em apreço, notadamente diante da notória ausência 

e interesse na demanda, calcada da ausência de esclarecimentos 

interesse no processo para ver partilhado um imóvel do qual já detém a 

meação registral. Portanto, feitas tais ponderações, mostra-se possível – 

ser, em realidade, um dever da função jurisdicional – reconhecer a falta de 

interesse de agir, por desinteresse na prestação jurisdicional, quando o 
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autor não responde a contento as determinações judiciais, sem sequer, 

regularizar a patrocínio na demanda. Se não bastasse, instada a 

regularizar a representação processual nos autos, a autora deixou 

transcorrer lapso sem qualquer providência. Sob esse prisma, a teor do 

art. 76, I, do CPC, o processo deverá ser extinto. Por derradeiro, 

antevendo eventual irresignação do demandando, no que tange as 

argumentações lançadas na peça de defesa, deverá manejar sua 

pretensão na via adequada e pertinente, não estando este Juízo munido 

de jurisdição para apreciação desta temática. Posto isso, na confluência 

desses argumentos, considerando a ausência de interesse no 

prosseguimento do feito aliada a ausência dos pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, eis que deferido os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Face ao princípio da causalidade, condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono da parte requerida, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

todavia, fica suspensa a exigibilidade, eis que litiga amparada pelo 

benefício da gratuidade da justiça. Preclusa a via recursal, arquive-se com 

as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

09 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000494-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000494-60.2017.8.11.0003. Vistos etc., Diante da derradeira notícia de 

pagamento do débito perseguido, dê-se vista à parte exequente para, no 

prazo de 48h (quarenta e oito) horas, se manifestar, querendo, postulando 

pelo que de direito ao regular andamento do feito, oportunidade em que 

deverá noticiar o recebimento do montante e, em caso negativo, 

apresentar memória atualizada do débito alimentar, inclusive decotando os 

valores eventuais recebidos no curso do processo, ciente que em caso 

de inércia, o processo será extinto pelo cumprimento integral da 

obrigação. Na oportunidade, deverá manifestar-se sobre a certidão retro. 

Decorrido o lapso sem manifestação, imediatamente conclusos. 

Notifique-se ao Ministério Público. Às providências. Rondonópolis/MT, 09 

de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005770-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILTON DOMINGOS SACHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARI LINDE SACHETTI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1005770-72.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Revendo anterior 

posicionamento, deixo de condicionar o deslinde do presente inventário 

sob o rito de arrolamento comum à prévia comprovação do adimplemento 

do tributo causa mortis, todavia, reputo necessário condicionar a 

transferência dos bens à comprovação do respectivo pagamento ou de 

isenção pela via administrativa, determinando a intimação do fisco após a 

homologação da partilha para lançamento do imposto de transmissão e de 

outros tributos porventura incidentes na forma da legislação tributária, a 

teor da nova disposição adotada pelo Código de Processo Civil (arts. 662, 

§2º e 664, §5º, do CPC). Destarte, não haverá às partes qualquer 

providência apta para fins de regularização da propriedade dos bens 

inventariados, senão após a efetiva comprovação de sua adimplência 

perante o fisco. Apenas para não passar em branco, a comprovação do 

recolhimento do ITCMD deve ocorrer previamente à efetivação da 

transferência dos bens inventariados, evitando-se prejuízos ao fisco e o 

congestionamento de processos no judiciário sem a devida prestação 

jurisdicional. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - 

SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO 

RECOLHIMENTO DO ITCD, MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA 

TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão 

ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da 

partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2º e 

662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da 

homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma 

do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem 

está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido.” 

(TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018). Ademais, in casu, leciona Angélica Arruda 

Alvim que ‘a fiscalização tributária quanto ao recolhimento do imposto de 

transmissão será realizada na esfera administrativa, nos termos do art. 

662, do CPC, que se aplica tanto ao arrolamento sumário (art. 659, do 

mesmo Codex) como ao comum (art. 664, do r. diploma legal).’ 

(Comentários ao código de processo civil/coordenação de Angélica 

Arruda Alvim... [et al.]. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 788). Logo, 

eventual inexatidão relativa a pagamentos fiscais deve ser resolvida fora 

do arrolamento, por via administrativa, em sendo o caso. A propósito, ‘o 

Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como 

exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos 

sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as 

características peculiares da transmissão causa mortis.’ (REsp 

1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). 2. Ademais, a teor da retificação do valor 

da causa indicado no ID 26190240, remetam-se os autos à partidora para 

apuração do saldo de custas devidas. Na sequência, abra-se vista do 

feito ao inventariante para proceder ao pagamento dos valores, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Não sendo efetuado o pagamento do quantum, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos nº. 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. Por 

outro lado, recolhidos os emolumentos devidos, proceda-se a emissão dos 

expedientes necessários, abaixo epigrafados. 3. Pois bem. Trata-se de 

INVENTARIO sob o rito de ARROLAMENTO COMUM do ESPÓLIO de 

ROSEMARI LINDE SACHETTI, sendo inventariante ADILTON DOMINGOS 

SACHETTI, ambos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que há 

no feito a certidão negativa de débito municipal (ID 26190499), estadual (ID 

26190498) e federal (ID 26190497), certidão negativa de testamento em 

nome da falecida (ID 11951256), além de Guia de Informação e Apuração 

do ITCMD (ID 13252292). Consta do feito as primeiras declarações (ID 

11951201), posteriormente aditadas (ID 20518658) e plano final de partilha 

nos moldes legais (ID 26190240). Em face ao exposto, HOMOLOGO a 

partilha relativa aos bens deixados pela falecida ROSEMARI LINDE 

SACHETTI, 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. 

Custas a serem recolhidas. Honorários inaplicáveis à espécie. Após o 

trânsito em julgado e, efetuado o pagamento dos emolumentos judiciais a 

que alude o item ‘2’ do presente, se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha, consoante vindicado no plano de partilha (ID 26190240). Sem 

prejuízo, expeça-se alvará em relação ao veículo Honda City, placa 

QBK-8332, melhor descrito no CRLV de ID 11951395, em prol do 

inventariante, diante da unicidade de domínio perante o órgão de trânsito 

competente. Fica o órgão público competente autorizado a deixar de dar 

cumprimento ao alvará judicial caso seja verificada eventual restrição 

administrativa (bloqueio judicial do veiculo via RenaJud) ou restrição 

financeira (alienação fiduciária / arrendamento mercantil, etc.). Outrossim, 

faça constar do referido alvará que a autorização judicial em questão não 

eximirá o proprietário do veículo do pagamento de multas ou impostos 

porventura pendentes no ato da transmissão. Ainda, expeça-se alvará 

autorizando os sucessores a levantarem os valores existentes junto aos 

Bancos do Brasil e Bradesco a que fazia jus a falecida, na proporção de 
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50% (cinquenta por cento) para o cônjuge supérstite e 16,66% (dezesseis 

vírgula sessenta e seis por cento) do remanescente aos descendentes da 

de cujus. Dispenso a prestação de contas. No mais, expeça-se alvará 

judicial em favor dos herdeiros Eduardo, Adriane e Astrid, com prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, autorizando-se a transferência do quantum de 

16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) das cotas sociais 

da empresa ‘QS Participações S/A’, inscrita no CNPJ nº. 

13.204.794/0001-57 (ID 20518667), a que a falecida fazia jus em razão do 

regime matrimonial de bens convolado com o aludido sócio/cônjuge meeiro, 

perante a Junta Comercial competente. Em atendimento as disposições 

supra, após a expedição do quanto necessários aos interessados, 

abra-se vista do feito à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

09 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010086-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NARA REGINA WIEZOREK PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO WIEZOREK (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

CEZAR AUGUSTO WIECZOREK (HERDEIRO)

MERI TEREZINHA TESTON (HERDEIRO)

SONIA VALERIA WIECZOREK (HERDEIRO)

IVAN CARLOS WIECZOREK (HERDEIRO)

SARA MARIA WIECZOREK (HERDEIRO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

TEREZINHA GUTKOSKI WIECZOREK (HERDEIRO)

MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT8380/O 

(ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA PIRES WIECZOREK (TERCEIRO INTERESSADO)

PEDRO HENRIQUE PIRES WIECZOREK (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO LUIZ WIECZOREK (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1010086-31.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO de MARIANO WIEZOREK, sendo requerente e 

inventariante NARA REGINA WIEZOREK PIRES e outros, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em análise dos autos, denota-se que 

a representante do espólio pretende a inventariança do patrimônio deixado 

pelo de cujus, consistente em cotas sociais da pessoa jurídica ‘Comércio 

de Cereais Rondonópolis Ltda’, inscrita no CNPJ nº. 03.782.737/0001-00, 

atualmente sub judice nos autos do processo de falência sob Código 

317202, em tramitação perante a 4ª Vara Cível desta Comarca. Após um 

ato e outro, sobreveio irresignação dos sucessores por representação 

Ana Flavia e Pedro Henrique, aduzindo a inexistência de bens a 

inventariar, sendo inviável a pretensão inicialmente esboçada (ID 

20767202). A inventariante, por sua vez, reiterou o pedido de suspensão 

processual, a fim de transmitir o saldo a ser apurado na massa falida e 

reparti-lo aos sócios, dentre eles o autor da herança para, só então, 

beneficiar os sucessores em baila (ID 26806958). Brevemente relatados. 

Decido. Com efeito, é cediço que o inventário revela instrumento hábil a 

transferir a propriedade dos bens de titularidade da pessoa falecida aos 

seus legítimos herdeiros, pressupondo-se para tanto a existência de 

patrimônio transmissível. Na situação vertente, ressai que os imóveis 

arrolados nas primeiras declarações, sob matrículas nº. 6.292, 8.246 e 

11.279 (IDs 11838567, 11838566 e 11838568), encontram-se atualmente 

registrados em favor da pessoa jurídica ‘Comércio de Cereais 

Rondonópolis Ltda’, figurando como cotista o ora inventariado, Mariano 

Wiezorek. Deveras, conforme já sopesado no decisum de ID 12561410, a 

hipótese não autoriza a suspensão do inventário, porquanto 

hodiernamente denomina-se como massa falida a empresa constituída na 

forma de sociedade empresária da qual o de cujus integrava. Ademais, em 

consulta ao r. procedimento, denota-se que o mesmo fora inaugurado em 

1994, isto é, há mais de 26 (vinte e seis) anos, visando a decretação da 

falência da aventada pessoa jurídica, estando ainda em tramitação. Em 

suma, tenho por impositivo reconhecer que o feito carece de pressuposto 

de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo outra 

alternativa senão a extinção dos autos sem resolução do mérito. Ao Juiz 

cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e extingui-lo nos 

casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. É defeso manter 

processos em arquivos cartorários, numa eterna suspensão, à espera, 

destarte, de uma providência que não vem ou nunca virá. Pelo simples 

argumento de que não há previsão legal disciplinando o que se fazer, 

porém, o feito não pode ficar suspenso sine die, como pretende a parte 

autora. O Estado-Juiz, não se perdendo da memória a proporcionalidade e 

razoabilidade, deve impedir a eternização dos feitos (art. 139, incs. II e III, 

do CPC). Em nível magno, acerca do bom andamento da máquina estatal, 

em prol dos interesses público e privado, não se pode tirar de vista o 

postulado da eficiência, com ou sem as ramificações debatidas, ou 

categorias distintas e autônomas, nas quais se destacam a 

economicidade, a eficácia e a eficiência. A propósito, é inconteste a 

presença de vício que impede o regular desenvolvimento do feito, ante a 

carência das condições da ação, consubstanciada na patente ausência 

de interesse processual da parte autora, assim entendida pela tríade 

necessidade-utilidade-adequação. Isso porque, não é crível que o juízo 

fique a mercê do deslinde processual vindicado ao mero alvedrio da 

inventariante, quando os únicos bens do inventário encontram-se sub 

judice de longa data, não havendo qualquer patrimônio que o suplante, 

apto a ser atualmente submetido a partilha. Neste particular, tenho que o 

inventário deverá ser aberto quando solvida a questão em baila, acaso 

apurado saldo em prol dos cotistas da aludida sociedade empresária (art. 

153, da Lei 11.101/05), a recomendar, doravante, a abertura da 

inventariança. De outro norte, não há que se falar em inventário negativo, 

porquanto qualquer das pretensões esbarram no desfecho do processo 

de falência, já que o falecido é detentor de cotas sociais que haverão de 

passar pelo crivo do juízo cível competente, estando irresoluta a questão a 

elas afeta. A declaração de inexistência de bens a partilhar depende, por 

corolário, da prévia apuração já instalada para, só então, autorizar a 

inventariança de bens eventualmente sobejantes. Nesse sentido, 

confira-se o entendimento jurisprudencial do Colendo Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO – BEM 

IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DO FALECIDO – 

IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme dicção do artigo 612 do CPC: O juiz decidirá 

todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam 

provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as 

questões que dependerem de outras provas. A não comprovação da 

propriedade de bem imóvel, objeto da ação de inventário, impossibilita a 

sucessão hereditária e a consequente partilha deste bem aos herdeiros.” 

(N.U 0013337-50.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. 

POSTULADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS – 

POSSE EXERCIDA POR TERCEIROS – TERRENO CONSTRUÍDO EM ÁREA 

DE PESSOA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO ENTRE OS 

HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja possível a partilha 

de bens, o Espólio deve comprovar a propriedade destes. A propriedade 

dos bens móveis é adquirida mediante tradição, presumindo ser o dono 

aquele que exerce a posse do bem. Os bens imóveis dependem de 

registro públ ico para comprovar a propriedade.”  (N. U 

0004680-37.2003.8.11.0003, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 26/09/2017). Ainda, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL - 

SOBREPARTILHA - DESCOBERTA DE BENS APÓS O INVENTÁRIO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL - CARÊNCIA 

DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - INCONFORMISMO - IMÓVEL ADQUIRIDO 

POR PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INSUFICIÊNCIA - TÍTULO NÃO 

REGISTRADO - BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À 

RELAÇÃO CONTRATUAL - DIREITOS SOBRE O IMÓVEL 

INDEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. 

Ausente a prova da propriedade do bem imóvel, por meio da competente 

averbação da promessa de compra e venda perante o Registro Imobiliário, 

nos termos do art. 1.245 do CC/02, inviável a sobrepartilha do bem que 

está registrado em nome de terceiros estranhos à relação contratual.” 

(TJ-SC - AC: 20140248043 SC 2014.024804-3 (Acórdão), Relator: 
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Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 19/11/2014, Segunda Câmara de 

Direito Civil Julgado). A bem da verdade, não se esta a relegar o acesso a 

justiça, como ponderado pela parte autora mas, de observar os 

instrumentos processuais adequados aos fins colimados, não servindo o 

mencionado permissivo legal à autorizar, indiscriminadamente, a 

perpetuação de ações de tal jaez. A eventual legitimação do espólio, 

conforme já delineado (ID 25814332), poderá ocorrer em nome próprio 

junto aos autos respectivos ou, em via autônoma e adequada, querendo. 

Na confluência desses argumentos, considerando a ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que as partes militam sob o 

pálio da Assistência Judiciária Gratuita. Honorários inaplicáveis a espécie. 

Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002415-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. A. D. F. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA COSTA OAB - MT27942/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR DIAS OAB - 020.984.968-18 (PROCURADOR)

 

Processo 1002415-49.2020.8.11.0003 Vistos etc.,  Consoante 

anteriormente afirmado, é cediço que a Justiça deve estar ao alcance de 

todos, sendo evidente que, ao requerente 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. No mais, 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. No caso em 

mesa, considerando que as informações vertidas no ID n. 29683154, 

tenho que não se coaduna com o benefício da assistência judiciária 

gratuita almejada pelos demandantes, impondo-se o indeferimento do pleito 

de gratuidade de Justiça. Se não bastasse, sequer foi atendido 

integralmente ao despacho de ID n. 29297574, sobretudo quanto ao 

demandante Gilmar Dias, assinalando-se inclusive que ostentam as partes 

profissão definida e reconhecida no mercado de trabalho nacional - 

Psicóloga e Advogado (ID 29294399), constando também da qualificação 

dos envolvidos que residem eles em bairro nobre desta cidade de 

Rondonópolis - Vila Aurora. Assim, hei por bem indeferir a gratuidade da 

Justiça postulada na exordial, notadamente porque não há como inferir 

serem os autores POBRES diante da Lei, estando a declaração encartada 

nos autos (ID 29292540 e 29294391), divorciada dos demais elementos 

acostados no feito. Registro, ainda, que a parte interessada deixou de 

lançar mão do acesso à Justiça Multiportas oferecida pelo Judiciário 

consistente no serviço prestado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca - CEJUSC, atualmente com isenção 

de custas, optando pela via judicial, devendo por evidente suportar com as 

custas processuais de ingresso. Diante disso, faculto o recolhimento da 

taxa judiciária e custas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção (art. 456, §1º da CNGC/MT). Intime-se. Rondonópolis, 09 de 

março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012408-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1012408-87.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de Partilha de 

Bens Ulterior ao Divórcio’ ajuizada por MARCIO R. C. S., em desfavor de 

MARY S. de C. A., ambos devidamente qualificados nos autos. Sustenta a 

autora ter contraído matrimônio em 20 de julho de 2007, adotando o regime 

da comunhão parcial de bens, advindo o desenlace em 20 de abril de 2018 

perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania local, 

optando, na oportunidade, por postergar a partilha dos bens. O requerente 

informa a existência de patrimônio comum a ser amealhado, consistente 

em um imóvel localizado na Rua Antônio Nestor de Araújo, nº. 1236, 

Quadra 23, Casa 15, Residencial Quiteria Teruel Lopes, nesta cidade, 

inscrito na matrícula nº. 59.181, bem como dívidas provenientes de 

empréstimos bancários que serviram a ampliação da mencionada 

residência, totalizando R$ 31.648,61 (trinta e um mil seiscentos e quarenta 

e oito reais e sessenta e um centavos). Destarte, pretende o adimplemento 

das mencionadas dívidas e a divisão igualitária do imóvel, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada parte, com a imediata desocupação 

pela demandada e a alienação judicial do mesmo. Subsidiariamente, requer 

a fixação de alimentos compensatórios até a efetiva venda do imóvel, a fim 

de compensar o desequilíbrio financeiro estabelecido entre as partes 

desde a separação do casal. Postulou pela antecipação de tutela para 

compelir a saída da requerida do lar objeto da lide e o arbitramento de 

verba alimentar, a depender do caso. Vieram os documentos pertinentes. 

A inicial foi recebida no ID 16484155, indeferindo-se o pedido de 

antecipação de tutela vindicado. A requerida foi devidamente citada (ID 

17747076). Tentada a composição amigável a mesma ressaiu infrutífera 

(ID 17851364). A contestação aportou no ID 18345252, impugnando a 

benesse da gratuidade judiciária concedida ao autor, aduzindo, no mérito, 

ter adquirido o imóvel em data anterior ao enlace, aos 21/06/2006, sendo 

particulares os valores pagos até o matrimônio. Aduz que após o 

casamento as partes ampliaram a residência, acostando, na oportunidade, 

as dívidas contraídas em seu nome para tal desiderato, alegando, ainda, 

que as parcelas do financiamento imobiliário do r. imóvel estão sendo 

adimplidas por si, bem como o empréstimo pessoal suprarreferido. 

Outrossim, relata que o autor é sócio da empresa ‘J. M. Corretora e 

Administradora de Seguros Ltda’, requerendo a partilha das cotas 

societárias, bem como do empréstimo trazido a baila e, além da meação 

das parcelas custeadas durante o interstício conjugal sobre o bem de raiz. 

Sobreveio a réplica no ID 19080181, argumentando que a requerida 

contratou o arrendamento residencial com opção de compra antes do 

casamento, adquirindo-o tão somente durante a sua constância. Ademais, 

requereu que a meação das cotas sociais mencionadas, consubstanciada 

em R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), seja compensada no valor 

das dívidas e, no que tange ao débito trazido pela mesma, pontou ter sido 

contraído em setembro de 2017, às vésperas de sua saída do lar comum, 

ocorrida em novembro daquele ano, almejando a sua exclusão do rol de 

bens partilháveis. O feito foi saneado no ID 22531596, mantendo-se a 

gratuidade judiciária em favor da parte autora e aprazando-se data para 

realização da solenidade instrutória. Foi procedida a avaliação judicial do 

imóvel (ID 23708225). A prova oral foi colhida no ID 25313656, 

procedendo-se a oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida, 

Maysa Cristina Mello Morais e Marcondes Tadeu de Araujo Ramalho, bem 

como da informante Rozilda Maria Amâncio Nascimento, restando preclusa 

a produção de provas pelo autor. Por fim, o requerente apresentou 

memoriais (ID 26144605), seguido das argumentações da parte adversa 

(ID 26090870), com a reiteração dos pedidos dantes manejados por cada 

uma das partes. Vieram-me os autos conclusos. Relatei o essencial. 

Decido. Passo ao exame do mérito, uma vez presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação. A parte autora pretende efetivar 

partilha de patrimônio amealhado na constância do matrimônio havido com 

a requerida em 20 de julho de 2007, haja vista que, por ocasião do divórcio 

decretado junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta 

Comarca no Procedimento de nº. 156287/2018 restou pendente a 

realização da partilha dos bens adquiridos pelo casal. Conforme disposto 
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pelas partes, o divórcio judicial não contemplou a partilha de bens, tendo 

as partes ajustado que seria efetivada posteriormente, consoante autoriza 

o art. 731, parágrafo único, do CPC. Registra-se, a propósito, que em se 

tratando de regime de comunhão parcial de bens, comunica-se entre os 

cônjuges o patrimônio incorporado na constância do casamento, sendo 

passíveis de divisão, igualmente, as dívidas contraídas por qualquer deles 

para atender aos encargos familiares, às despesas da administração do 

lar e àquelas decorrentes de imposição legal. Com efeito, o autor afirma 

que o patrimônio pendente de partilha consubstancia-se em um imóvel 

residencial mantido desde a separação na posse da requerida, 

requerendo a sua desocupação e alienação para repartição do produto da 

venda. A requerida, por seu turno, não se insurgiu a divisão igualitária do 

bem, acrescentando-se a pretensão de amealhar as cotas societárias de 

titularidade do varão junto a empresa ‘J. M. Corretora e Administradora de 

Seguros Ltda’. Pois bem. A despeito da alegada aquisição do bem de raiz 

ter ocorrido antes das núpcias, é certo que a requerida contratou junto a 

Caixa Econômica Federal a modalidade de arrendamento residencial com 

opção de compra (ID 18345286), subscrevendo-o em 21 de setembro de 

2006, com prazo de 180 (cento e oitenta) meses, não sendo o imóvel, de 

fato, agregado ao seu patrimônio àquela época. Deveras, a opção de 

compra se realizou tão somente na constância do casamento, em 08 de 

fevereiro de 2013 (IDs 16453847 e 16453858), assumindo ambos os 

consortes a responsabilidade financeira perante o credor fiduciário. Na 

hipótese, é cediço que a aquisição ocorreu através do fundo de 

arrendamento residencial, figurando ambos como condôminos e titulares 

dos direitos e obrigações concernentes ao bem imóvel, ressaindo inviável, 

portanto, a disposição das parcelas, diante da titularidade comum perante 

a instituição credora, sendo de rigor, na situação vertente, a divisão 

equânime dos direitos sobre o contrato de ID 16453862, já tendo cada uma 

das partes suas atribuições delimitadas através do negócio jurídico 

firmado. A bem da verdade, o gravame de alienação fiduciária foi aposto 

por livre iniciativa das partes perante a Caixa Econômica Federal, 

convolado pelo valor de R$ 29.430,00 (vinte e nove mil quatrocentos e 

trinta reais), com duração de 104 (cento e quatro) meses, com o primeiro 

vencimento relacionado para o dia 08/03/2013, restando diminuta a quantia 

atual a ser saldada (ID 24211676). Com efeito, incontroverso que o 

patrimônio foi adquirido na constância do relacionamento, devendo os 

seus direitos, portanto, serem submetidos à partilha. Neste particular, em 

que pese a anuência das partes em alienar e repartir o produto da venda 

do imóvel debatido, a pretensão não há como ser acolhida. Vale dizer, por 

oportuno, que não há como dispor daquilo que sequer é de propriedade 

das partes, pois até o adimplemento integral do contrato, não figuram eles 

como proprietários no respectivo álbum imobiliário, mas apenas detentores 

dos direitos sobre o contrato de financiamento, este sim passível de ser 

amealhado nos autos. Assim, inviável a partilha da propriedade em si, já 

que esta não pertence a nenhuma das partes, caracterizando a restrição 

por alienação fiduciária, ante a natureza do referido contrato, negócio 

jurídico em que o adquirente de um bem transfere (sob condição 

resolutiva) ao credor que financia a dívida, o domínio do bem adquirido. 

Permanece, apenas, com a posse direta. Em ocorrendo inadimplência do 

financiado, consolida-se a propriedade resolúvel. (STJ - REsp 

47.047-1/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). Conseguintemente, 

acaso demonstrem interesse na exclusão de um dos adquirentes no bojo 

do contrato de financiamento outrora firmado, deverão estes promover as 

diligências necessárias perante o credor financeiro ou, após a 

amortização integral do pagamento, lançarem a destinação que entender 

conveniente ao imóvel que, aí sim, será de titularidade dos ex-consortes, 

preservando-se o quanto ajustado junto ao banco, em homenagem ao 

princípio da pacta sunt servanda. Outrossim, considerando-se que a 

requerida se encontra na posse do imóvel residencial desde a separação 

fática, datada de outubro de 2017 (ID 16453629), inclusive 

responsabilizando-se sozinha pela quitação das prestações mensais, 

ceifando-se então o regime da comunicação patrimonial, tenho que o autor 

deverá ressarcir a requerida na proporção de metade das parcelas por 

ela adimplidas desde então, eis que solidariamente responsáveis pelos 

direitos e obrigações inerentes ao negócio jurídico firmado, autorizando-se 

o prolongamento da posse, até que sobrevenha a dissolução do 

condomínio, diante da hodierna indivisibilidade ou a respectiva quitação. 

Necessário, em verdade, a dissolução do condomínio constituído através 

do ‘Contrato por instrumento particular de venda e compra de imóvel 

residencial e parcelamento de dívida com alienação fiduciária em garantia 

– PAR’ para, só então, adentrar a pretensão alienatória, atribuindo-se aos 

interessados a promoção da ação correspondente, valendo-se dos 

instrumentos e ritos processuais adequados para a satisfação do seu 

direito, perante a jurisdição cível competente, a teor do que prescreve os 

arts. 1.321 e seguintes do CC e 730 do CPC. Neste norte, confira-se: TJMT 

– Conflito de Competência número 1000482-84.2019.8.11.0000, 2ª Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, J. 04/04/2019. Ainda em 

se tratando de imóvel alienado fiduciariamente, nada obsta que o mesmo 

seja levado a leilão, desde que devidamente advertidos os interessados 

acerca dos direitos pessoais que as partes possuem sobre o imóvel, pois 

o eventual arrematante assumirá a posição de compromissário comprador 

do bem, a qual compreenderá os direitos econômicos irradiados pelo 

imóvel, isto é, o “ágio”, demandando, além disso, a anuência da credora, 

ao passo que o título de propriedade somente se regularizará com o 

registro, por força do que dispõe o art. 1.245, do Código Civil. Por 

oportuno, confira-se: “É certo que não há propriedade formal sobre o 

imóvel comum. É texto expresso dos arts. 1.228 e 1.245 do Código Civil 

que a propriedade imobiliária se adquire pelo registro, de natureza 

constitutiva. Disso decorre que, enquanto não regularizada a titularidade 

do domínio, a situação das partes não é de condomínio propriamente dito, 

mas sim de composse, ou de cotitularidade de direitos pessoais sobre o 

lote. Isto não significa, porém, que não possa haver a alienação judicial 

dos direitos sobre bem imóvel, tal como pretendem os autores.” (TJSP – 

Apelação 0103695-55.2009.8.26.0001, Rel. Des. Francisco Loureiro, DJ 

28.04.2011). Ademais, estando o financiamento em nome de ambos, tendo 

a requerida se mantido no aludido local desde a separação fática, com o 

pagamento exclusivo das prestações mensais, em nítido benefício ao 

contratante que também figurou no instrumento (requerente), tenho que 

tais valores deverão ser a ela ressarcidos, porquanto inadmissível que um 

dos ex-cônjuges despenda sozinho de quantia que lhe pertence para 

quitar obrigações contraídas durante o período das núpcias e não 

adimplidas ao tempo da dissolução. Ora, por evidente, deverá a requerida 

se responsabilizar pelo adimplemento do débito pactuado junto ao agente 

financeiro (terceiro alheio a lide) e, advindo a quitação integral, as partes 

poderão dar a destinação que entenderem conveniente ao imóvel que, aí 

sim, será de titularidade comum, preservando-se o quanto ajustado junto 

ao banco credor em homenagem ao princípio da pacta sunt servanda. 

Logo, admitida a partilha dos direitos sobre o contrato de compra e venda 

outrora referido, ressai que a competência deste juízo especializado está 

esvaziada em relação a qualquer disposição excedente. Por corolário, 

dissolvida a relação submetida ao crivo do juízo de família, a venda ou 

destinação do imóvel alienado fiduciariamente não guarda qualquer liame 

com esta jurisdição, podendo a parte interessada manejar eventual 

pretensão, querendo, em ação autônoma perante a jurisdição cível comum. 

No que tange as benfeitorias, o art. 92, do Código Civil, revela que o 

acessório segue o principal, importando reconhecer que os acréscimos 

realizados no imóvel adquirido mediante financiamento bancário foram por 

ele absorvidos. E, partindo da premissa de que as partes são detentoras 

dos direitos que versam sobre o imóvel residencial como um todo, sendo 

inconteste, aliás, a realização de melhoramentos durante o enlace (embora 

indiscriminados), não há qualquer divisão a ser realizada no presente 

autuado eletrônico, conforme pretendido, porquanto o desiderato primário 

já está imbuído na partilha dos direitos sobre o contrato suprarreferido. 

Logo, as partes já são titulares dos direitos provenientes do contrato de 

compra e venda pactuado perante a instituição financeira credora, bem 

como de todas as benfeitorias nele realizadas, cuja expressão econômica 

será efetivamente incorporada ao patrimônio de cada um quando saldada 

a integralidade da dívida e, doravante, procedidos os atos de alienação ou 

transferência de propriedade acima anunciados, querendo, não havendo 

que se falar em indenização dos aprimoramentos. Apenas para não 

passar em branco, verifica-se que a prova oral coligida nos autos apenas 

ratificou as ponderações antes vertidas pela arrolante/requerida, não 

havendo alteração no quadro fático probatório. De mais a mais, 

evidencia-se que o autor figura como sócio da pessoa jurídica ‘J. M. 

Irmãos Corretora e Administradora de Seguros Ltda’, inscrita no CNPJ nº. 

14.807.687/0001-86, cuja constituição ocorreu em 02/12/2011 (ID 

18345277), sendo ele detentor de 50% (cinquenta por cento) das cotas, 

no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais). In casu, deverão ser 

partilhadas as quotas sociais da empresa constituída pelo demandante na 

vigência do enlace, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada 

ex-consorte, contudo, a apuração do ativo e passivo da aludida pessoa 

jurídica haverá de ser considerada no momento da verificação dos 

respectivos valores, mediante ação própria (art. 599 e seguintes do CPC), 
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a ser ultimada segundo as regras do direito empresarial, perante o âmbito 

dos feitos gerais cíveis, sendo matéria estranha ao direito familiar. A 

demandada faz jus, portanto, à meação sobre as cotas do requerente 

junto a sociedade empresária ‘J. M. Irmãos Corretora e Administradora de 

Seguros Ltda’, isto é, de todos os direitos e deveres que o mesmo faz jus, 

nos limites atribuídos no contrato social (50%), cujas cotas deverão ser 

avaliadas, tendo em consideração o patrimônio ativo e passivo, o que 

inclui todo o acervo patrimonial. Não há cogitar, nesse ínterim, a partilha 

recair diretamente sobre este acervo, isto é, sobre o aporte realizado para 

integralização das cotas. Assim, eventuais haveres, pró-labores e 

participações nos lucros deverão ser objeto de ação própria, pois a 

matéria não está afeta ao direito de família e sim empresarial. Confortando 

este entendimento, vide: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO 

PARCIAL. Fixação de alugueis em razão do uso exclusivo de bem imóvel 

comum pelo varão. Descabimento. Mancomunhão. Partilha não realizada. 

Empresa constituída no curso do matrimônio. Partilha, por metade, do valor 

das cotas sociais pertencentes à virago, tendo por base o balancete 

vigente por ocasião da separação do casal. Sentença confirmada. Apelo 

desprovido.” (TJRS - Apelação Cível Nº 70077427896, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, 

Julgado em 30/05/2018). De outro norte, reportando-me as dívidas 

lançadas na peça de ingresso (IDs 16453868, 16453871 e 16453874), 

extrai-se que a requerida não hostilizou qualquer dos débitos ou valores, 

mostrando-se adequada, portanto, a repartição. Sem maiores delongas, 

tendo o autor demonstrado que há empréstimos que se originaram na 

constância do relacionamento em liça, entende-se a efetiva conversão do 

aludido montante em proveito da unidade familiar, por presunção juris 

tantum, ex vi do art. 1.664, do CC e 790, IV, do CPC, respondendo ambos 

pelas obrigações então contraídas no interstício conjugal. Destarte, não 

havendo prova em sentido contrário da reversão do quantum objeto do 

empréstimo e, presumido o esforço comum dispendido para quitação do r. 

ônus durante o enlace vivenciado, devem os valores vencidos e 

porventura vincendos, após a dissolução do regime matrimonial de bens 

(outubro/2017), ser partilhados igualitariamente, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada, cabendo a requerida indenizar a meação 

correspondente aos pagamentos que tiverem sido efetuados de forma 

exclusiva pelo autor, autorizando-se, desde já, a compensação das 

dívidas diante da existência de obrigações recíprocas entre os litigantes, 

na forma alhures ventilada. Ainda, acerca da dívida contida da defesa, 

pretendendo a requerida o correspondente rateio, sopesando-se que o 

empréstimo foi contraído em 14/09/2017 (ID 18345262), tendo como data 

inicial de vencimento o dia 25/11/2017, período em que sucedeu a 

separação fática do casal, conforme narrado por ambos no termo de 

mediação, não há que se falar em divisão do quantum, sendo patente a 

presunção de que o saldo fora revertido em proveito exclusivo da 

demandada e não ao lar comum, já ruído. Dessarte, a parte requerida deve 

indenizar o autor à meação das prestações vencidas a partir do término 

do relacionamento (outubro/2017), relativamente aos empréstimos/dívidas 

adquiridas no curso do aventado casamento, conforme preceitua os arts. 

1.643, II e 1.644, do Código Civil, incumbindo a ele, igualmente, indenizá-la 

proporcionalmente a meação das parcelas do imóvel financiado a que faz 

jus. Neste diapasão: “APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. DÍVIDAS. 

INCLUSÃO NA DIVISÃO PATRIMONIAL, RESSALVADA A EXCLUSÃO DAS 

PARCELAS DE EMPRÉSTIMO PAGAS DURANTE O CASAMENTO. 1. 

Diversamente do que alega a apelante, há nos autos comprovação 

suficiente de que o empréstimo de R$ 10.000,00 foi de fato disponibilizado 

ao demandado, devendo ser incluído na partilha de bens. 2. Porém, tanto 

em relação a este empréstimo como quanto aos demais da fl. 33, se impõe 

excluir da apuração de valores os pagamentos feitos durante o 

casamento. A partilha deve levar em conta tão somente a obrigação de 

arcar com metade de quantias pagas pelo varão após a separação fática 

em 1º abril de 2010. 3. Há que se excluir da partilha a dívida do contrato de 

final (...)2069, consolidada em R$ 620,83, porquanto, constituída em 

19-01-2010, tinha previsão de débito em parcela única em 15 de fevereiro 

de 2010, antes da separação fática, que se deu em 01-04-2010. DERAM 

PROVIMENTO EM PARTE. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70058221979, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 13/03/2014). Por último, no tocante aos alimentos 

compensatórios perquiridos na prefacial, o autor não fez qualquer prova 

do aventado desequilíbrio econômico experimentado desde a separação 

fática, limitando-se a quantifica-lo em R$ 900,00 (novecentos reais), o que 

corresponderia ao aluguel por ele custeado. Em se tratando de 

ex-cônjuge, a obrigação alimentar é proveniente do dever de solidariedade 

familiar, mediante a observância do binômio necessidade-possibilidade. 

Estes alimentos, denominados pela doutrina como compensatórios, 

somente são admitidos entre cônjuges e companheiros, com o escopo de 

corrigir o desequilíbrio econômico entre o casal. Têm, pois, caráter 

tipicamente indenizatório, uma vez que representam verdadeira 

compensação ou indenização ao ex-cônjuge pela posse e administração 

exclusiva do patrimônio comum pelo outro até que efetivada a partilha. É 

sabido que o fim da união não pode significar o desequilíbrio no modo e 

padrão de vida socioeconômico de um dos cônjuges, ainda mais quando 

somente um deles está a administrar, sozinho, todo o patrimônio 

amealhado durante o casamento. No compêndio de Dimas Messias de 

Carvalho: “Durante a convivência, um dos parceiros, em razão do 

patrimônio do outro, possuía um estilo de vida que foi drasticamente 

reduzido com a ruptura do casamento ou da união estável. Não se busca, 

todavia, com os alimentos compensatórios, uma igualdade econômica do 

casal, mas reduzir, quando da ruptura da união, os graves efeitos na 

disparidade social e perda do padrão do vida experimentada durante a 

convivência, causada pela ausência de recursos pessoais de um dos 

parceiros” (in Direito das Famílias, 4ª. ed., São Paulo: Saraiva, 2015, fl. 

754). No presente caso, não há respaldo legal apto a atribuir a requerida o 

dever de indenizar o autor em razão da posse exercida sobre o imóvel 

residencial comum, porquanto integralizados por ela os pagamentos, não 

gerando o bem de raiz qualquer bônus, mas mero pagamento das 

prestações vencidas. Na confluência destes argumentos, é o 

entendimento jurisprudencial: “(...) (3) ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS: é 

descabida a condenação ao pagamento de alimentos compensatórios 

quando os bens que ficaram na posse da parte obrigada não tiverem 

potencial de gerar lucro (...).” (Apelação Cível, Nº 70078634748, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em: 30-05-2019). Outrossim, inexistem indícios dando conta da 

incapacidade de auto sustento do requerente, tampouco da alteração do 

padrão socioeconômico de vida após a separação de fato, persistindo 

atualmente as razões vertidas no decisum inaugural (ID 16484155). Por 

corolário, não prospera o pedido de alimentos compensatórios vertidos na 

inicial. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e 

defensivo e, por conseguinte: a) Determino a partilha igualitária dos 

direitos sobre o ‘Contrato por instrumento particular de venda e compra de 

imóvel residencial e parcelamento de dívida com alienação fiduciária em 

garantia – PAR’ (ID 16453858), na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada ex-cônjuge, mantendo-se inalterados os direitos e 

obrigações instituídos no r. negócio jurídico, sem descurar de seus 

acessórios (benfeitorias), autorizando-se a manutenção do status quo até 

que sobrevenha a quitação das parcelas ou a dissolução do condomínio, 

em via própria e adequada, na forma da fundamentação supra; b) Acolho 

o pedido de rateio das dívidas estampadas nos três primeiros itens da 

contestação (tópico II), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada uma das partes, devendo a requerida efetivar o respectivo 

ressarcimento em prol da parte autora dos valores por ele adimplidos após 

a separação fática (outubro/2017), autorizando-se, desde já, sejam 

reciprocamente compensados os débitos, a considerar a meação da 

dívida de titularidade do varão sobre o imóvel residencial em apreço, 

acrescidos de juros legais e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data de consolidação de cada parcela; c) Acolho a partilha das cotas 

sociais a que o requerente faz jus frente a pessoa jurídica ‘J. M. Irmãos 

Corretora e Administradora de Seguros Ltda’, à razão de 50% (cinquenta 

por cento) para cada sobre o r. quantum, a serem apurados 

oportunamente através de procedimento apropriado; d) Desacolho o 

pedido de fixação de alimentos compensatórios em favor do autor, por 

expressa ausência de amparo legal; e) DECLARO encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Diante da conclusão de julgamento e da 

sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condeno a parte requerida ao 

pagamento 50% das custas processuais e de honorários de sucumbência 

em favor da patrona da parte requerente, os quais fixo, prudentemente, 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista o parcial acolhimento do 

pedido autoral e a natureza da causa e, via de consequência, condeno o 

autor ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários de 

sucumbência em favor da causídica da demandada, em idêntico patamar. 

Fica suspensa a exigibilidade das aludidas verbas por litigarem as partes 

amparadas pelo benefício da gratuidade da justiça. Preclusa a via 
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recursal, em não havendo qualquer requerimento no prazo legal, 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 09 de março de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

T. K. (REU)

 

Processo nº.: 1000936-21.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tratando-se de 

documento que haveria de estar atrelado à exordial, INDEFIRO a pretensa 

suspensão de prazo para cumprimento do despacho de emenda antes 

lançado, concedendo o prazo de adicional e improrrogável de cinco dias, 

sob pena de indeferimento da vestibular (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intime-se. Rondonópolis, 10 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003993-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. S. D. M. (REQUERENTE)

M. M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo nº. 1003993-47.2020.8.11.0003 Vistos etc. I. Processe-se em 

segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil. II. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento 

no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. III. Levando-se em 

consideração que a par de constar da exordial que a guarda da prole em 

comum será exercida de forma unilateral pela genitora, consignou-se que 

tal será implementada de forma compartilhada entre os autores, 

precipuamente objetivando evitar-se futuras arguições de nulidade ou 

arrependimento, hei por bem designar audiência de ratificação para o dia 

03 de abril de 2020 às 16h00min, a realizar-se perante o CEJUSC desta 

comarca. Ainda, acerca da verba alimentar in natura, dado ao caráter 

genérico do quanto disposto na tratativa versada na exordial, na referida 

oportunidade, deverá ser declinado sobre quais verbas haverá a 

contribuição do genitor. Intimem-se as partes, via DJE, para que todos 

comparecerem à sessão aprazada. Ciência ao Parquet. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 09 de março de 2020 (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013917-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. X. (REQUERIDO)

 

Processo: 1013917-19.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. A teor do pedido 

retro, atualize-se o endereço da requerida.- RUA FLÁVIO DE CARVALHO, 

Nº 557 – BAIRRO ALTOS DA VILA MINEIRA, CEP: 78.721-518, 

RONDONÓPOLIS/MT. Diligencie-se o Sr. Oficial de Justiça , sendo a 

requerida 'CONHECIDA COMO TIANE, SEGUNDO INFORMAÇÕES POSSUI 

UM SALÃO DE BELEZA EM SUA RESIDÊNCIA' (SIC). II. Ante o interesse em 

baila, redesigno audiência de conciliação para a data de 16 de abril de 

2020 às 14 horas, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 

Cite-se a parte requerida, cientificando-os do teor da presente decisão, 

intimando-a também para comparecer à audiência aprazada, 

acompanhada de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da 

presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC/2015. Em não havendo acordo na audiência, poderá a demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo legal a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, seguido de parecer ministerial. III. Inexistindo a 

possibilidade de acordo em audiência, elabore-se o estudo social e 

psicológico visando aferir a higidez da convivência familiar na residência 

das partes, notadamente com o objetivo de aferir a melhor forma de visitas 

entre pai e filha, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, 

fixando para a entrega do laudo no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da 

ciência do referido setor da presente determinação. Aportando os 

respectivos relatórios, intimem-se para querendo, manifestar-se, seguido 

de parecer ministerial. Notifique-se. Intime-se. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 10 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016594-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. P. A. (REQUERIDO)

K. D. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO OAB - MT15258-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1016594-22.2019.8.11.0003 Vistos etc., Considerando-se a 

justificativa apresentada pela requerida e tendo em vista a natureza da 

ação, hei por bem redesignar a sessão de Conciliação para o dia 17 de 

abril de 2020, às 14:30 horas, a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo, via CEJUSC local. Restando infrutífera a solenidade, determino 

a elaboração de estudo psicossocial junto aos envolvidos (ECA, art. 167), 

visando aferir a higidez da convivência familiar, as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos e local de 

trabalho) para criação e educação do menor, averiguando a modalidade 

de visitação a ser exercida pelo genitor não-guardião que melhor atenda 

aos interessas da criança, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do 

Juízo, fixando o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo. 

Aportando os respectivos relatórios, intimem-se as partes para querendo, 

se manifestem, no lapso de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Notifique-se o 

Parquet. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 10 de 

março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013621-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SILVA PEREIRA PARDIM (REQUERENTE)

ROBERTO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

IVANILDO DA SILVA PARDIM (REQUERENTE)

LUCIENE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DORNELLES SALES OAB - MT25782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINIANA MARIA DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à Secretaria deste 

Juízo, A PARTIR DE 10/03/2020, em horário de expediente forense, para 

retirar o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO N. 041/2020, expedido em 5 vias 

seladas, com prazo de validade de 60 dias, devendo instruí-lo com os 

documentos necessários ao cumprimento através das peças digitais 

disponíveis no PJe. SELOS DE AUTENTICAÇÃO UTILIZADOS: 

AC761236/AC761240.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014999-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1014999-85.2019.8.11.0003 Vistos. Trata-se de ação de 

exoneração de alimentos ajuizada por LUIZ BRAGA FERREIRA em face de 

KELLY GOMES FERREIRA, ambos bem qualificados nos autos. Aduziu o 

autor ser genitor da ré e que atualmente está obrigado ao pagamento de 

pensão alimentícia em favor desta no valor equivalente a 20 % do salário 

mínimo, pretendendo ver-se exonerado do referido encargo, porquanto a 

requerida alcançou a maioridade civil, concluindo os estudos na 

Universidade Federal de Mato Grosso no mês de novembro de 2019, 

ostentando plena capacidade laborativa. Nessa toada, a par de alegar a 

sua rotina financeira de muita dificuldade já que constituiu nova família 

advindo o nascimento de dois filhos menores, explica que a requerida já 

logrou êxito na formação profissional, razão pela qual pugnou pela 

procedência da ação. Juntou documentos. Concedido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, o provimento liminar restou indeferido, 

determinando-se a citação da ré, designando-se sessão de conciliação (ID 

26421578). A audiência de conciliação restou inexitosa (ID 28505214). A 

requerida apresentou contestação, alegando que o autor tem condições 

de arcar com os alimentos. No mérito, aduziu que conquanto tenha 

concluído o curso de graduação ainda não conseguiu inserir-se no 

mercado de trabalho, pretendendo agora frequentar o curso de pós 

graduação em zootecnia na UFMT, sendo inclusive aprovada no 

concorrido teste seletivo, registrando que o curso terá a duração de 24 

horas, em período integral, não contando com qualquer ajuda de custo da 

entidade escolar. No mais, pugnou pela improcedência da ação (ID 

29082248). Com a defesa foram apresentados documentos. Sobreveio 

réplica (ID 29900368). 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 da ré, fato é que a obrigação alimentar surgida se 

relaciona ao poder familiar e, ao atingir a maioridade, cessa tal relação 

sendo que, caso necessário, o interessado deveria comprovar os 

requisitos dos alimentos devidos em relação de parentesco, não a relativa 

ao poder familiar. De fato, a requerida não fez prova alguma de que não 

estaria apta ao mercado de trabalho ou que seja detentora alguma doença 

incapacitante, registrando-se que a mesma já concluiu a graduação há 

quase seis meses (ID 26782304). Deveras, o dever de sustento dos filhos 

está previsto no artigo 1.566, IV, do Código Civil, e decorre do exercício do 

poder familiar, que se extingue com a maioridade civil, nos termos 

estatuídos nos artigos 1634, I, e 1635, III, do mesmo Diploma Legal. Ora, 

como é cediço, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o filho maior 

que comprova estar devidamente matriculado em curso superior, tem 

direito aos alimentos até a idade de 24 anos, ou até término do referido 

curso, o que ocorrer em primeiro lugar. Nesse passo, observa-se, no 

caso concreto, que a ré já completou 24 anos de idade eis que nascida 

aos 10.01.1996 (ID 26398983), além de que já concluiu a faculdade de 

Zootecnia estando plenamente apta ao ingresso no mercado de trabalho, 

ainda que momentaneamente esteja desempregada, sendo sabido a 

existência de diária oferta de trabalho nesta extensa região de 

Rondonópolis tanto no setor comercial e industrial como no setor 

agropecuário. Logo, forçoso é convir que não possui mais necessidade 

de percepção de alimentos, não justificando a continuidade da obrigação 

paterna o desejo da alimentada de realizar o aludido curso de 

especialização. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal 

de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. NECESSIDADE. 

REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 O advento da 

maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de 

alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e 

passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a 

prova da necessidade do alimentado. 2. É presumível, no entanto, - 

presunção iuris tantum -, a necessidade dos filhos de continuarem a 

receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso 

universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação 

parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação 

profissional. 3. Porém, o estímulo à qualificação profissional dos filhos não 

pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o 

instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que 

tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do 

alimentado. 4. Em rigor, a formação profissional se completa com a 

graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão 

para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização, 

podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que 

afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho 

estudante. 5. Persistem, a partir de então, as relações de parentesco, que 

ainda possibilitam a percepção de alimentos, tanto de descendentes 

quanto de ascendentes, porém desde que haja prova de efetiva 

necessidade do alimentado. 6. Recurso especial provido. (REsp 

1218510/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 27/09/2011, DJe 03/10/2011). Grifo nosso. No mesmo norte, 

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. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. 

REJEITADA. DUAS FILHAS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE UMA DAS ALIMENTANDAS. 

POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE 

DEMONSTRADA EM RELAÇÃO À SEGUNDA ALIMENTANDA. FREQUÊNCIA 

A CURSO UNIVERSITÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em 

atenção aos princípios da instrumentalidade do processo e da ausência de 

nulidade sem prejuízo (pas de nullité san grief), forçoso é concluir que não 

houve nulidade no processo, pois, além de existir na inicial documentos 

que evidenciam a existência da obrigação alimentar, inexiste controvérsia 

acerca dos valores dos alimentos, estando a fixação da obrigação 

amparada pelas provas constante dos autos. 2. Como regra, o dever de 

prestar alimentos dos pais em relação aos filhos cessa com a maioridade 

civil do alimentando, nos termos do art. 1.635, III, do Código Civil. 2.1. 

Todavia, excepcionalmente, subsiste a obrigação alimentícia, não mais 

baseada no poder familiar, mas sim na relação de parentesco (art. 

1.694/CCB), caso o alimentando, por ocasião da extinção do poder 

familiar, ainda necessite da ajuda paterna, e não disponha de meios para 

prover seu próprio sustento, mormente quando está cursando faculdade 

na rede privada de ensino. 3. Cabível a exoneração de alimentos em 

relação às filhas; aquela que implementou a maioridade civil, é bacharel em 
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Direito e possui inscrição na seção local da OAB/DF, apresentando plena 

qualificação para exercer atividade laboral remunerada, inclusive de forma 

autônoma. 3.1. Precedente da Turma: "Evidenciando-se nos autos que o 

Alimentando atingiu a maioridade civil, é bacharel em Direito e possui 

inscrição na seção local da OAB, tem-se que ostenta plenas condições de 

produzir rendimentos e encarregar-se de seu próprio sustento, o que 

demonstra o acerto da exoneração dos alimentos pagos em seu favor. 

Apelação Cível desprovida". (20110112136039APC, Relator: Ângelo 

Canducci Passareli, 5ª Turma Cível, DJE: 21/05/2013). 4. Igualmente, no 

concernente à outra filha, também bacharel em direito, nascida aos 02 de 

março de 1991, prestes a completar 24 anos de idade, nada a impede de 

prover seu próprio sustento, notadamente porque os alimentos não se 

destinam a fomentar o parasitismo ou a ociosidade e sim atender àqueles 

desprovidos de capacidade de manter o próprio sustento. 4.1 Como 

salientado pelo eminente magistrado sentenciante, "O fato de se 

encontrarem estudando para concursos e prova da OAB não constitui 

fundamento e nem se mostra razoável para se admitir a continuidade da 

obrigação alimentar". 5. Enfim. "(...) "Os filhos civilmente capazes e 

graduados podem e devem gerir suas próprias vidas, inclusive buscando 

meios de manter sua própria subsistência e limitando seus sonhos - aí 

incluídos a pós-graduação ou qualquer outro aperfeiçoamento 

técnico-educacional - à própria capacidade financeira". (REsp 

1218510/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 03/10/2011) 3. Portanto, em 

linha de princípio, havendo a conclusão do curso superior ou técnico, 

cabe à alimentanda - que, conforme a moldura fática, por ocasião do 

julgamento da apelação, contava 25 (vinte e cinco) anos de idade, "nada 

havendo nos autos que deponha contra a sua saúde física e mental, com 

formação superior" - buscar o seu imediato ingresso no mercado de 

trabalho, não mais subsistindo obrigação (jurídica) de seus genitores de 

lhe proverem alimentos. 4. Recurso especial provido para restabelecer a 

sentença". (STJ, REsp 1312706/AL, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12/04/2013)-g.n. 6.Recursos improvidos. (TJDFT - 

Acórdão 847624, 20130710289039APC, Relator: JOÃO EGMONT, , 

Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 

4/2/2015, publicado no DJE: 12/2/2015. Pág.: 145) APELAÇÃO CIVEL. 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR E CAPAZ, APTO PARA O 

TRABALHO, JÁ GRADUADO. 1. A obrigação alimentar é regida pela 

cláusula rebus sic stantibus, sendo passível de modificação o valor 

estabelecido a título de alimentos quando sobrevier mudança no binômio 

necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, a teor do 

disposto no artigo 1.699 do Código Civil. 2. O poder familiar cessa quando 

o filho atinge a maioridade civil, justificando-se o recebimento de pensão 

alimentícia apenas quando comprovada a condição de necessidade do 

alimentado. 3. Se o alimentado é maior, capaz, saudável, e já graduado em 

curso superior, apesar do Transtorno de Autismo diagnosticado, estando 

a cursar pós-graduação, deve buscar no mercado de trabalho os meios 

necessários para prover a sua própria subsistência, justificando-se a 

exoneração do encargo alimentar paterno. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70083181669, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 

27-11-2019) - Sem destaque no original. Desse modo, não há como 

justificar a obrigação alimentar, diante da ausência da excepcionalidade 

para a manutenção do benefício, ônus do qual a requerida - com 24 anos 

de idade completos - não se desincumbiu, nos termos do que preceitua o 

art. 373, inc. II do Código de Processo Civil, cabendo a ela trilhar o seu 

próprio caminho e encontrar o seu próprio espaço no mercado de trabalho 

e dele retirar recursos para prover o seu sustento sem impor sacrifício ao 

genitor que não pode ficar eternamente vinculado a esse propósito da 

requerida na busca do 'ideal' na formação profissional. 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 à filha, ora Ré. Pela sucumbência, condeno a Ré no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro prudentemente em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no 

artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, que fica isenta, contudo, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita, cujo beneficio ora defiro. Preclusa a 

via recursal, arquive-se. P.I. Rondonópolis, 10 de março de 2020. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007070-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007070-98.2019.8.11.0003 Vistos etc., Considerando que as partes 

não apresentaram rol de testemunhas no prazo assinalado no decisum 

registrado no ID 27697989, declaro preclusa a produção de prova 

testemunhal da mesma, a teor do quanto disposto no artigo 223 do CPC. 

Destarte, reportando-me ao pedido vertido no ID 29343644, converto a 

audiência de instrução e julgamento em audiência de tentativa de 

conciliação a ser realizada na data e horário da solenidade anteriormente 

aprazada, a realizar-se no Núcleo de Conciliação desta comarca, via 

CEJUSC local. No mais, em não havendo autocomposição, intime-se no r. 

ato as partes acerca do prazo comum de 05 (cinco) dias para, querendo, 

apresentem memoriais na forma escrita. Após colha-se parecer ministerial 

e tornem os autos conclusos. As providências. Rondonópolis/MT, 09 

março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015728-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA KERLI ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS LIMA RAMOS (EXECUTADO)

 

PROCEDO à intimação da parte AUTORA, para que, querendo, se 

manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do artigo 350, do 

CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1013135-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA CLAUDIA BARBOSA DE SOUZA OAB - 023.986.631-24 

(REPRESENTANTE)

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. S. (EXECUTADO)

 

Intimação da parte EXEQUENTE para que, querendo, se manifeste no 

prazo legal sobre os documentos apresentados pelo executado, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1015045-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. A. (REQUERENTE)

M. R. D. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo nº.: 1015045-74.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS” proposta por MARCIA REGINA DOS 

ANJOS CALDEIRA e VALMIR DE ARAÚJO, ambos bem qualificados nos 

autos. Por força da decisão inaugural, dentre outras deliberações, 

determinou-se a intimação da autora para a apresentação de documentos 

essenciais à propositura da ação (ID 2662124), bem como instou-se a 

parte autora a especificar o período exato do fim da precedente união 

estável vivenciada, sem prejuízo da retificação do valor da causa, sob 

pena de extinção. A parte autora quedou-se inerte (ID 29987960). É o 

relatório do necessário. Fundamento e DECIDO. Pois bem, constatada a 
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ausência dos requisitos legais, facultou-se aos autores emendar a petição 

inicial para suprir as falhas apontadas, sob pena de indeferimento da 

inicial nos moldes legais. Todavia, a autora quedou-se deixou de retificar o 

valor da causa nos moldes legais e, ainda de apresentar os documentos 

necessários, bem como declinar o período de convivência dos supostos 

companheiros. Diante disso, denota-se a presença de vicio 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). A manutenção da irregularidade, por sua 

vez, leva ao indeferimento liminar da inicial. Segundo o autor citado: “(...) 

Havendo o Juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu” (idem, p. 481). Deveras, a apresentação das 

certidões de nascimento ou casamento dos supostos companheiros é 

requisito indispensável à propositura da ação de reconhecimento de união 

estável, notadamente por trata-se de uma ação de estado, assim 

entendida como a que se refere à determinada situação jurídica de alguém, 

in casu, o estado civil. Nesse sentido, em temática análoga, confira-se o 

disposto no art. 767, §9º, da CNGC do Foro Extrajudicial. Com efeito, não é 

demasiado assinalar que o instituto da união estável não ostenta apenas 

aspectos econômicos e para o reconhecimento da relação marital é 

necessário que o casal seja solteiro ou, sendo casado com outra pessoa, 

que esteja separado de fato, sendo imprescindível a prova sumária do 

estado civil dos envolvidos, especialmente porque a pretensão pode violar 

direitos de terceiros que sequer figuram na relação processual, colocando 

em xeque o princípio da segurança jurídica e os efeitos de eventual coisa 

julgada. Destarte, torna-se completamente inviável o processamento da 

presente ação ante ao fato de a parte autora não ter apresentado 

tempestivamente os aludidos assentos, deixando ainda de apresentar 

cópia da matrícula atualizada do imóvel registrado na matrícula 58.910 e 

CRV do veículo CEV/PRISMA 1.4 – Placa OBP4803 e da motocicleta 

HONDA NXR160, comprovando a propriedade dos mesmos em favor dos 

interessados. Nesse sentido, confira-se: DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. 

PARTILHA DE BENS. REVELIA. BEM MOVEL. EXISTÊNCIA E TITULARIDADE 

NÃO DEMONSTRADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. I. A revelia projeta efeitos apenas na arena dos fatos e não 

quanto aos seus consectários jurídicos, razão pela qual não traduz 

certeza da procedência do pedido. II. A presunção de verdade que emana 

da revelia tem caráter relativo e, assim, deve ser ponderada criticamente 

pelo juiz à luz do contexto fático e jurídico da demanda. III. Não pode ser 

objeto de partilha bem móvel cuja existência e titularidade dominial não 

foram demonstradas nos autos.IV. Recurso conhecido e desprovido. 

(TJDFT - Acórdão 997091, 20140710279559APC, Relator: JAMES 

EDUARDO OLIVEIRA , 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, 

publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 697/710) (sem grifo e negrito no 

original). Diante do exposto, está configurada a inépcia da inicial, devendo 

a mesma ser indeferida, por deixar a parte autora de proceder a emenda 

da inicial nos termos do decisum anteriormente lançado. Posto isso, 

indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 330, incisos I e IV c/c o 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro 485, inciso I, do mesmo codex. A teor da declaração de 

hipossuficiência que acompanha a exordial DEFIRO à parte autora os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

após as anotações pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 10 de março de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004045-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. S. A. (AUTOR(A))

M. P. D. E. D. M. G. -. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

AO CURADOR ESPECIAL NOMEADO PARA MANIFESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009608-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. T. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009608-86.2018.8.11.0003. REQUERENTE: ALMIR CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: CLEUSA TERESINHA CORREA DA SILVA Vistos etc., 1. 

Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do 

CPC. 2. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento 

no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito apresentado, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da sessão de tentativa de autocomposição (CPC, 

art. 139, VI e Enunciado n° 35 do ENFAM). 4. Doravante, invocando o 

Princípio da Cooperação inserto no art. 6º, do CPC e, objetivando conferir 

celeridade ao feito, efetivei pesquisa perante o do Ministério do Trabalho 

(CAGED), não logrando êxito em localizar registro. 5. No mesmo, 

notadamente para fins de evitar futuras arguições de nulidade, em 

observância ao princípio da efetividade processual, e considerando que 

“os sistemas de consulta INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD são 

mecanismos criados justamente para integrar o judiciário aos órgãos 

administrativos, servindo como base de dados nacional para coleta de 

informações, e seu uso deve ser incentivado, já que leva ao célere 

andamento judicial” (TJ-DF - APL: 10973620098070006 DF 

0001097-36.2009.807.0006,  Rela to r :  LUCIANO MOREIRA 

VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 04/06/2012, DJ-e Pág. 235), efetivei pesquisa na Rede 

INFOSEG visando obter eventual endereço da parte requerida, todavia, 

sem sucesso. 6. Por derradeiro, efetivei pesquisa junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais – SIEL, a fim de obter o endereço atualizado do 

requerido, cujo resultado da busca segue anexo. Destarte, CITE-SE a 

parte demandada no endereço em anexo, intimando-a para contestar o 

presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, desde que o faça por 

intermédio de advogado, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (arts. 335, III, 231, V, e 341, todos do CPC). Após, 

intime-se a parte autora para, querendo, se manifeste em 15 (quinze) dias, 

querendo. 7. Resultando negativa a diligência retro, defiro, desde já, o 

pedido manejado na exordial, determinando-se a citação editalícia da parte 

demandada, com prazo de 30 (trinta) dias, para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do dia útil seguinte 

ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC), sob 

pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, 

CPC). Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador especial 

a parte requerida, o ilustre advogado componente do UNIJURIS, Dr. Samir 

Badra Dib, conforme o art. 72, II, do CPC, devendo ser a ele aberta vistas 

dos autos para que oferte a competente defesa. Na sequência, abra-se 

vista à parte autora para manifestação, no prazo legal. Ultimadas as 

diligências, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de 

outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007571-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. T. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010320-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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A. D. S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. W. D. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703749 Nr: 11726-96.2011.811.0003

 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: VALDIVINO ALVES CORREA, KÁTIA CILENE ALVES 

CORREA, SILVIA CENTURIAO DE AQUINO CORREA, EDNA FARIAS DA 

SILVA, THALES JOSE FARIAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE BRASIL NUNES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON FERREIRA - 

OAB:91289/SP, CARLOS MELO DA SILVA - OAB:9956, DIANARU DA 

SILVA PAIXÃO MANGUEIRA - OAB:10.105MT, GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 12.701B, JUSCIELE MORETTI DE MELO 

- OAB:18451, LARISSA MENDES FRANCO - OAB:21907/E, SILVIO 

HENRIQUE CORREA - OAB:9979-B/MT, WAGNER CAMACHO 

CAVALCANTE JÚNIOR - OAB:18052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERRIGTHON SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:20945

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE INVENTARIANTE PARA 

COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A FIM DE RETIRAR O 

ALVARÁ N° 40/2020, A DISPOSIÇÃO DO INTERESSADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703749 Nr: 11726-96.2011.811.0003

 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: VALDIVINO ALVES CORREA, KÁTIA CILENE ALVES 

CORREA, SILVIA CENTURIAO DE AQUINO CORREA, EDNA FARIAS DA 

SILVA, THALES JOSE FARIAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE BRASIL NUNES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON FERREIRA - 

OAB:91289/SP, CARLOS MELO DA SILVA - OAB:9956, DIANARU DA 

SILVA PAIXÃO MANGUEIRA - OAB:10.105MT, GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 12.701B, JUSCIELE MORETTI DE MELO 

- OAB:18451, LARISSA MENDES FRANCO - OAB:21907/E, SILVIO 

HENRIQUE CORREA - OAB:9979-B/MT, WAGNER CAMACHO 

CAVALCANTE JÚNIOR - OAB:18052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERRIGTHON SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:20945

 Intimação dos(as) patronos(as) dos herdeiros VALDIVINO ALVES 

CORREA, KÁTIA CILENE ALVES CORREA E THALES JOSÉ FARIAS NUNES 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o plano final de 

partilha de fls. 304//305.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727176 Nr: 8060-19.2013.811.0003

 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: JPMO, CPO, PRDM, DMDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) patrono(a) da parte autora para prestação de contas, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823466 Nr: 4135-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO EVALDO SOARES DA SILVA, DEJAIME 

APARECIDA SOARES DA SILVA, SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA, 

JAIRES ALEONÇO SOARES DA SILVA, JADIR APARECIDO SOARES DA 

SILVA, WASHINGTON SOARES DA SILVA, MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA, ALDERBARO APARECIDO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL FERREIRA DA SILVA, 

ESPOLIO DE TEREZINHA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS NAVES DE 

RESENDE, para devolução dos autos nº 4135-10.2016.811.0003, Protocolo 

823466, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776098 Nr: 4646-42.2015.811.0003

 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: DARCIO SANTOS DA COSTA, DEICE SANTOS DA 

COSTA, AGMSC, MMSC, FABYA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO PEREIRA DA COSTA, ESPOLIO DE 

DIRCE SANTOS DA COSTA, DAURICE SANTOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO DE CASTRO 

SILVEIRA, para devolução dos autos nº 4646-42.2015.811.0003, Protocolo 

776098, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001462-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. R. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: VITOR SANTIAGO SOUZA SILVA (d. n. 23/01/2012), menor, 

representado por sua genitora, VANESKA CARLOS DA SILVA, brasileira, 

RG n.º 22293728 SSP/MT, inscrita no CPF/MF 052.791.241-76. PARTE 

REQUERIDA JOSEMAR DE MEIRELES PEDROSO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 

- PROCESSO: 1005643-71.2016.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA TIAGO SOUZA ROSA, brasileiro, portador do RG 

n. 22237038 SSP/Tem CPF 045.190.541-50, demais qualificações 

ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos termos da presente 

ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito 

alimentar no valor de R$ 2.678,94 (dois mil seiscentos e setenta e oito 

reais e noventa e quatro centavos) sob pena de acréscimo da multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 523, do 

NCPC.. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, promovida pela parte acima. Requer ao final, seja julgada 

procedente a ação, a fim de que cumpra o acordo e contribua com os 

alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., 

Estando o executado em local incerto e não sabido, defiro a citação do 

mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. (...) Às providências. Eu, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de março de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1007357-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. D. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: NICOLLY RAFAELLA RODRIGUES DOMINGUES (d. n. 

15/11/2015), menor, representado por sua genitora, PRISCILA RODRIGUES 

DOMINGUES, brasileira, solteira, do lar, RG 1789914-1 SSP/MT e CPF/MF 

040.987.461-23. PARTE REQUERIDA VALDENIR MARQUETTI. PRAZO: 20 

(VINTE) DIAS - PROCESSO: 1007357-32.2017.8.11.0003- PJE – 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA VALDENIR MARQUETTI, 

brasileiro, demais qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e 

incerto, dos termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 652,17 

(seiscentos e cinquenta e dois reais e dezesete centavos), sob pena de 

ser decretada sua prisão civil e protesto do presente pronunciamento 

judicial, nos moldes dos §1º, §3º e §7º do artigo 528 do Novo Código de 

Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. Requer ao final, seja julgada 

procedente a ação, a fim de que cumpra o acordo e contribua com os 

alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., 

Estando o executado em local incerto e não sabido, defiro a citação do 

mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. (...) Às providências. Eu, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de março de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001462-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. R. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: VITOR SANTIAGO SOUZA SILVA (d. n. 23/01/2012), menor, 

representado por sua genitora, VANESKA CARLOS DA SILVA, brasileira, 

RG 22293728 SSP/MT e CPF/MF 052.791.241-76. PARTE REQUERIDA 

TIAGO SOUZA ROSA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1001462-56.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA TIAGO SOUZA ROSA, brasileiro, portador do RG n. 22237038 

SSP/Tem CPF 045.190.541-50, demais qualificações ignoradas, atualmente 

em local ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para no prazo 

de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de 

R$ 2.678,94 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e quatro 

centavos) sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor da dívida, nos termos do art. 523, do NCPC.. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte 

acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que 

cumpra o acordo e contribua com os alimentos em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local incerto e 

não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) Às 

providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de 

março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004361-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. S. F. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: GUSTAVO DOS SANTOS CABRAL (d. n. 27/10/2010), 

menor, representado por sua genitora, MARIA APARECIDA DA SILVA 

CABRAL, brasileira, solteira, do lar, RG 1521641-1, inscrita no CPF/MF 

002.229.691-30. PARTE REQUERIDA ABDIAS FRANCISCO DOS SANTOS 

F I L H O .  P R A Z O :  2 0  ( V I N T E )  D I A S  -  P R O C E S S O: 

1004361-61.2017.8.11.0003- PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA ABDIAS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, brasileiro, auxiliar 

de serviços gerais, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 

286,80 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), sob pena de 

ser decretada sua prisão civil e protesto do presente pronunciamento 

judicial, nos moldes dos §1º, §3º e §7º do artigo 528 do Novo Código de 

Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. Requer ao final, seja julgada 

procedente a ação, a fim de que cumpra o acordo e contribua com os 

alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., 

Estando o executado em local incerto e não sabido, defiro a citação do 

mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. (...) Às providências. Eu, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de março de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002654-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. J. S. D. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. S. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: VITÓRIA MARTINS DE JESUS (d. n. 04/12/2010), menor, 

representado por sua genitora, MARLEIDE DE JESUS SANTOS, brasileira, 

RG 17675499 SSP/MT, inscrita no CPF/MF 019.171.711-88. PARTE 

REQUERIDA CLEBER MARTINS DA SILVA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1002654-58.2017.8.11.0003- PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA CLEBER MARTINS DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

RG n.º 06011438 SSP/MT e CPF/MF 406.644.221-87, demais qualificações 

ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos termos da presente 

ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito 

alimentar no valor de R$ 661,79 (seiscentos e sessenta e um reais e 

setenta e nove centavos), sob pena de ser decretada sua prisão civil e 

protesto do presente pronunciamento judicial, nos moldes dos §1º, §3º e 

§7º do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte 

acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que 

cumpra o acordo e contribua com os alimentos em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local incerto e 

não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) Às 

providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de 

março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005833-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. B. C. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: DAVI LUCAS SANTOS (d. n. 02/09/2017), menor, 

representado por sua genitora, FLAVIA SANTOS DE SOUZA, brasileira, 

solteira, RG 25827057 SSP/MT, CPF 054.375.231-30. PARTE REQUERIDA 

LUCAS DOMINGOS BEZERRA CARPEENEDO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1005833-29.2019.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA LUCAS DOMINGOS BEZERRA CARPEENEDO, 

brasileiro, portador do RG n. 22237038 SSP/Tem CPF 045.190.541-50, 

demais qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, 

dos termos da presente ação, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito alimentar no valor de R$ 3.882,75 (três mil oitocentos 

e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) sob pena de acréscimo 

da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, nos termos do 

art. 523, do NCPC.. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. Requer ao 

final, seja julgada procedente a ação, a fim de que cumpra o acordo e 

contribua com os alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: 

Vistos etc., Estando o executado em local incerto e não sabido, defiro a 

citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o 

edital, correndo da data da publicação única. (...) Às providências. Eu, 

Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de março de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002521-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. S. (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (REU)

 

Parte Autora: Parte Autora: DANIEL BARBOSA BISPO DA SILVA (d. n. 

26/11/2006) e DANIELA BARBOSA DA SILVA BISPO (d.n. 27/02/2002), 

menores, representados por sua genitora, JUCILENE BARBOSA, brasileira, 

RG 1631368-2 SSP/MT e CPF/MF 009.351.331-35. PARTE REQUERIDA 

APOLONIO BISPO DA SILVA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1002521-79.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA APOLONIO BISPO DA SILVA, brasileiro, demais qualificações 

ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos termos da presente 

ação, para querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias. RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, promovida pela parte 

acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que sejam 

fixados os alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos 

etc., Estando o executado em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido 

retro, cite-se via edital. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. (...) Às Providências. Eu, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de março de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008120-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. D. S. (REU)

 

Parte Autora: Parte Autora: SANDY ALESSANDRA DOMINGUES DA SILVA 

(d. n. 13/04/2010), menor, representado por sua genitora, RENATA NUNES 

DA SILVA, brasileira, RG 2020843-0 SSP/MT, CPF/MF 050.806.041-90. 

PARTE REQUERIDA EZEQUIEL DOMINGUES DA SILVA. PRAZO: 20 (VINTE) 

DIAS - PROCESSO: 1008120-96.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EZEQUIEL DOMINGUES DA SILVA, 

brasileiro, empresário,, demais qualificações ignoradas, atualmente em 

local ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para querendo, 

responder no prazo de 15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS, promovida pela parte acima. Requer ao final, seja 

julgada procedente a ação, a fim de que sejam fixados os alimentos em 

favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado 

em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro, cite-se via edital. Fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação 

única. (...) Às Providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - 

MT, 10 de março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001499-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. B. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: Parte Autora: PAMELA MARIA DE FREITAS, brasileira, 

solteira, RG n.º 2033079-0 SSP/MT e CPF/MF 034.285.951-06. Parte 

Requerida: RICARDO GILBRAN BARBOSA. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS – 

PROCESSO Nº 1001499-20.2017.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA RICARDO GILBRAN BARBOSA, brasileiro, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, dos 

termos da presente ação, para querendo, responder a ação no prazo de 

15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, promovida pela 

parte autora acima. As partes conviveram juntas por aproximadamente 06 

(seis) anos. Não possuem filhos menores em comum. Não há dívidas nem 

bens a partilhar. Há filhos menores, PEDRO RICARDO DE FREITAS 

BARBOSA (d.n. 01/11/2013) e LUCAS GABRIEL DE FREITAS BARBOSA 

(d.n 02/01/2012) A parte autora requer ao final, seja julgada procedente a 

ação, a fim de que seja reconhecida e dissolvida a união estável entre a 

requerente e o requerido. Despacho/Decisão: Vistos, etc. Estando o 

requerido em local incerto e não sabido, defiro a citação do mesmo pela 

via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da 

data da publicação única. (...) Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 10 de março de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001129-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. O. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: CLAUDIA SANTANA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, do lar, 

RG n.º 747431 SSP/MT, CPF n.º 806.778.941-04. Parte Requerida: SIDINEY 

RAMOS DE OLIVEIRA. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS – PROCESSO Nº 

1001129-70.2019.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA SIDINEY RAMOS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 

231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO, promovida pela parte autora acima. As partes 

contraíram matrimônio em 06/02/1998, sob o regime de Comunhão Parcial 

de Bens e encontram-se separados de fato há mais de 01 (um) ano. Não 

possuem filhos menores em comum. Não há dívidas nem bens a partilhar. 

A parte autora requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de 

que seja decretado o Divórcio do casal. Despacho/Decisão: Vistos etc. 

Estando o requerido em local incerto e não sabido, defiro a citação do 

mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. Por se tratar de parte beneficiária 

da justiça gratuita, a publicação será feita apenas no órgão oficial (artigo 

257, II, do CPC). (...) Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 10 de março de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010516-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LÚCIA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010516-58.2020.8.11.0041 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, 9 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010482-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Júlio Cesar Passos dos Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010482-83.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 9 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009793-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. DE F. T. (REQUERENTE)

WILLIAM LAERCIO VELOSO BALBINO (REQUERENTE)

ROSANGELA TABORELLI DA SILVA ARAUJO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA DE FREITAS PERES OAB - 036.211.021-24 (REPRESENTANTE)

ANGELA MARIA ROSSETO BRAMBILA OAB - PR73614 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009793-39.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

16/04/2020, às 14h30min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada sobre o dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação haverá de ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao causídico juntar nestes autos cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência de pelo menos três dias da solenidade. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação por carta, presumindo-se que desistiu da inquirição acaso 

aquela não compareça. Observe-se, ademais, que a inércia na realização 

da intimação importará em desistência da produção da prova oral, e que a 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, tudo em conformidade aos termos do art. 

455 e respectivos parágrafos, do CPC. Dê-se ciência desta decisão ao 

juízo deprecante e ao douto representante do Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 9 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051180-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1051180-68.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29790712, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 9 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010493-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. G. D. S. (REQUERENTE)

A. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. A. B. (REQUERIDO)

F. G. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010493-15.2020.811.0041 Vistos. De acordo com 

a Resolução TJ-MT/OE n. 02/2019, publicada em 03/04/2019, esta unidade 

jurisdicional é competente para processar as cartas precatórias cíveis da 

Comarca de Cuiabá, exceto as extraídas de processos de competência 

das Varas Especializadas da Infância e Juventude, de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, JUVAM e do Meio Ambiente. Como 

esta precatória advém de Pedido de Providência visando a proteção de 

interesses de menores, deverá tramitar em uma das Varas Especializadas 

da Infância e Juventude desta Comarca. Pelo exposto, declino da 

competência em razão da matéria, devendo a Secretaria promover a 

redistribuição mediante a adoção das providências necessárias. 

Comunique-se o juízo deprecante acerca desta decisão. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Cuiabá, 9 de março de 2020 Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010466-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JACIARA PRODUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010466-32.2020.8.11.0041 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, 9 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010461-10.2020.8.11.0041

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

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA PEREIRA DE ARRUDA OAB - 925.330.781-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010461-10.2020.8.11.0041 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, 9 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010508-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS FEITEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YARA CRISTINA ZANATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010508-81.2020.8.11.0041 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, 9 de março de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010184-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE SOUZA SANTOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIELLY GARCIA SANTANA (REQUERIDO)

CEILA APARECIDA PEREIRA BARBOSA DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

MARCIO ANTONIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010184-91.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 
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14/04/2020, às 14h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada sobre o dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação haverá de ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao causídico juntar nestes autos cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência de pelo menos três dias da solenidade. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação por carta, presumindo-se que desistiu da inquirição acaso 

aquela não compareça. Observe-se, ademais, que a inércia na realização 

da intimação importará em desistência da produção da prova oral, e que a 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, tudo em conformidade aos termos do art. 

455 e respectivos parágrafos, do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 9 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009408-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE HENRIQUE CREPALDI (TESTEMUNHA)

PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA FALBO DE SOUZA E SILVA ECCLISSATO OAB - SP425492 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009408-91.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

14/04/2020, às 16h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada sobre o dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação haverá de ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao causídico juntar nestes autos cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência de pelo menos três dias da solenidade. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação por carta, presumindo-se que desistiu da inquirição acaso 

aquela não compareça. Observe-se, ademais, que a inércia na realização 

da intimação importará em desistência da produção da prova oral, e que a 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, tudo em conformidade aos termos do art. 

455 e respectivos parágrafos, do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 9 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010526-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VELOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO RESENDE GONTIJO OAB - MG91270 (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO DA SILVA OAB - MG59784 (ADVOGADO(A))

ROSIMARIA GERALDA SILVA E SILVA OAB - MG59736 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010526-05.2020.8.11.0041 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, 9 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010539-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE JOSEFA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORIVALDO MAGALHAES JUNIOR OAB - BA15849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO FERREIRA DE MELO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MÉLIA GIRALDELI DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010539-04.2020.8.11.0041 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, 9 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009402-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LEANDRO GOMES ELIAS (REQUERENTE)

PATRICIA SCHEIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB - MT15581-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO POLI OAB - SP202846 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THALITA LUANA DAS CHAGAS (TESTEMUNHA)

FAIRUZ BADRAN ALI MONTAZOLLI (TESTEMUNHA)

WALDERSON BEZERRA DE SANTANA (TESTEMUNHA)

KAREN REGINA COSTA FRANCA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009402-84.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

14/04/2020, às 15h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada sobre o dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação haverá de ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao causídico juntar nestes autos cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência de pelo menos três dias da solenidade. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação por carta, presumindo-se que desistiu da inquirição acaso 

aquela não compareça. Observe-se, ademais, que a inércia na realização 

da intimação importará em desistência da produção da prova oral, e que a 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, tudo em conformidade aos termos do art. 

455 e respectivos parágrafos, do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 9 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009789-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS PERES (TESTEMUNHA)

N. DE F. T. (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DE FREITAS (TESTEMUNHA)
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WILLIAM LAERCIO VELOSO BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA DE FREITAS PERES OAB - 036.211.021-24 (REPRESENTANTE)

ANGELA MARIA ROSSETO BRAMBILA OAB - PR73614 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009789-02.2020.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

14/04/2020, às 14h00min, para realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada sobre o dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação haverá de ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao causídico juntar nestes autos cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência de pelo menos três dias da solenidade. A parte pode 

comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação por carta, presumindo-se que desistiu da inquirição acaso 

aquela não compareça. Observe-se, ademais, que a inércia na realização 

da intimação importará em desistência da produção da prova oral, e que a 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 

pelas despesas do adiamento, tudo em conformidade aos termos do art. 

455 e respectivos parágrafos, do CPC. Dê-se ciência desta decisão ao 

juízo deprecante e ao douto representante do Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 9 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009789-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS PERES (TESTEMUNHA)

N. DE F. T. (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DE FREITAS (TESTEMUNHA)

WILLIAM LAERCIO VELOSO BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA DE FREITAS PERES OAB - 036.211.021-24 (REPRESENTANTE)

ANGELA MARIA ROSSETO BRAMBILA OAB - PR73614 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009789-02.2020.8.11.0041 Vistos. Torno sem 

efeito a decisão de id. 300561152, posto que lançada equivocadamente. 

Designo o dia 16/04/2020, às 14h00min, para realização da audiência 

objeto do ato deprecado. Caberá ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada sobre o dia, hora e local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. A intimação haverá de ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao causídico juntar nestes 

autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, com antecedência de pelo menos três dias da solenidade. A 

parte pode comprometer-se a trazer a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação por carta, presumindo-se que desistiu da 

inquirição acaso aquela não compareça. Observe-se, ademais, que a 

inércia na realização da intimação importará em desistência da produção 

da prova oral, e que a testemunha que for intimada e deixar de 

comparecer à sessão designada, sem motivo justificado, será conduzida 

coercitivamente e responderá pelas despesas do adiamento, tudo em 

conformidade aos termos do art. 455 e respectivos parágrafos, do CPC. 

Dê-se ciência desta decisão ao juízo deprecante e ao douto representante 

do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 9 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001951-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001951-08.2020.811.0041 Vistos. Remeta-se o 

feito à Secretaria para cumprimento integral do despacho de id. 28131823, 

citando-se o Estado de Mato Grosso através do sistema eletrônico, nos 

termos do art. 67, da Resolução n° 03/2018 TJMT/TP. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades. Às providências. Cuiabá, 9 

de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014528-52.2019.8.11.0041

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:

FERNANDO TRONCON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1014528-52.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29888490, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 10 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009793-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. DE F. T. (REQUERENTE)

WILLIAM LAERCIO VELOSO BALBINO (REQUERENTE)

ROSANGELA TABORELLI DA SILVA ARAUJO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA DE FREITAS PERES OAB - 036.211.021-24 (REPRESENTANTE)

ANGELA MARIA ROSSETO BRAMBILA OAB - PR73614 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009793-39.2020.8.11.0041 Vistos. No que e 

refere a realização de estudo psicossocial, cumpra-se com urgência, 

observadas as informações de id. 29864271. Às providências. Cuiabá, 10 

de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043986-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO GONCALVES GANNAM OAB - MG90435 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAMIR BORGES STEPHAN (REQUERIDO)

SOLUSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1043986-17.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

29498151. Com a manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, certifique-se e devolva-se a 

presente à Comarca de origem, no estado em que se encontra, 

observando no que couber os termos do art. 393 da CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010708-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO OAB - GO6222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR MONTAGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010708-88.2020.8.11.0041 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, 10 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010691-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE ESPINDOLA DELGADO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CAVALCANTE NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010691-52.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 10 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010758-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JERONIMO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010758-17.2020.8.11.0041 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, 10 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010297-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JACKSON DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISERGIO NUNES CARDOSO OAB - MA18691 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALVES PEDROSO (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 24 horas se manifestar 

acerca da certidão negativa contida no id. 30070318, nos termos dos arts. 

1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 10 de março de 2020. Felipe 

Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de Cartas Precatórias 

Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027663-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DRAPALA - ME (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOTINO OAB - SP305896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRAGA COSTA OAB - RS0066393A (ADVOGADO(A))

THIAGO SCHLOTTFELDT NASCIMENTO DA CAS OAB - RS82763 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca do ofício contido no id. 26934568, sob pena de 

devolução da presente, nos termos do art. 393 da CNGC/MT. Cuiabá, 10 

de março de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010787-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOLIO LUIZ MAZZARDO (ESPÓLIO)

CLAUDINA MARIA MOTTER MAZZARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010787-67.2020.8.11.0041 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, 10 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010784-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA OAB - MT220482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BORGES MARQUES (REQUERIDO)

P. BORGES MARQUES - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010784-15.2020.8.11.0041 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, 10 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041280-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JORGE MIZIARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DANTAS LOUREIRO NETO OAB - PR14243 (ADVOGADO(A))

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

FERNANDO WILSON ROCHA MARANHAO OAB - PR04093 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 

10 de março de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055162-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR RADIODIFUSAO LTDA - ME (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MURUCCI PIROVANI OAB - 387.752.206-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ELIAS NETTO (LITISCONSORTE)

Katiucia Lima alves (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1055162-90.2019.811.0041 Vistos. Esta precatória 

foi encaminhada pelo juízo deprecante com a finalidade de realização de 

nova oitiva da testemunha José Geraldo Riva, por ter a gravação original 

da audiência realizada em 02/12/2015 apresentado defeito. Todavia, 

através da petição de id. 29964862, as partes litigantes compareceram 

nos autos “para juntar a mídia integral da audiência da oitiva da 

testemunha José Geraldo Riva, realizada no dia 02 de dezembro de 2015”, 

requerendo o cancelamento da audiência designada neste juízo e a 

devolução da carta ao deprecante. Diante disso, e considerando que 

através da certidão de id. 30042406 a Gestora Judicial confirma que as 

mídias apresentadas não apresentam qualquer erro, declaro prejudicada a 

realização da audiência que aconteceria em 10/03/2020, às 15h00min, 

declarando cumprida a presente. Assim, devolva-se à origem 

(acompanhada das mídias digitais), mediante a adoção das providências 

necessárias. Intimem-se. Às providências. Cuiabá, 9 de março de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1009987-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009987-39.2020.811.0041 Vistos. Como o 

presente feito versa sobre Habilitação de Crédito em Recuperação 

Judicial, e, também, considerando que esta unidade jurisdicional é 

competente tão somente para processar as cartas precatórias cíveis da 

Comarca de Cuiabá (Resoluções TJ-MT/OE nºs 02/2019 e 14/2019), 

declino da competência para o Juízo do Núcleo de Recuperação Judicial 

desta 1ª Vara Cível de Cuiabá, devendo a Gestora Judiciária promover a 

adequada redistribuição do feito, certificando o necessário. Às 

providências. Cuiabá, 10 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001169-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR GONCALVES DE AMORIM (REU)

ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA (REU)

ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

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

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTES para que tomem ciência que foi designada perícia 

técnica referente aos presentes autos para o dia 25 de março de 2020 

(quarta-feira), às 11hrs, na Secretaria da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Rondonópolis tendo como perito nomeado o 

engenheiro mecânico BRUNO LEONARDO FROES LEITE – CREA/MT N° 

026767 / CONFEA 121148839-0, com posterior deslocamento ao local que 

precisa a ser periciado, a fim de efetuar a realização do exame pericial 

oficialmente. Devendo as partes comunicarem os assistentes técnicos 

nomeados , tendo em vista não consta endereço nos autos.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004187-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WUTKE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Custas pelo executado. P. R. I. C. Rondonópolis, data do 
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sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003157-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BRITO DOS SANTOS (EXECUTADO)

CORDIAL TRANSPORTE LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA SILVA MENDES (EXECUTADO)

MARCIO GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO AO DRº DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB/MT 24.727/O, 

representando o polo passivo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI 

EXPEDIDO ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 593466-4/2020 EM FAVOR 

DE MARCIO GOMES RIBEIRO, conforme determinado nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 419591 Nr: 1886-33.2009.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURLAN & OLIVEIRA LTDA, JOELSON 

FURLAN, JOSE ADAIR FANELI DE OLIVEIRA

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 396921 Nr: 10503-50.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO BOUVIE DE 

OLIVEIRA - OAB:16323

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS move em face de MARIA DAS GRAÇAS DE 

JESUS.

A exequente requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, II do 

CPC (fls.77).

 É o relatório.

Decido.

Conforme informado pela exequente, o executado efetuou o pagamento da 

obrigação.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Custas pelo executado. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, devendo a Escrivania 

lançar o andamento 626.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430621 Nr: 12499-15.2009.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: BRAZ SIMOES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº FRANCISCO EUDES 

GOMES DE LIMA, OAB/MT 5773, para tomar ciência da cerrtidão de 

decurso prazo e querer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805494 Nr: 16484-79.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MAGDA RAMOS DA ROCHA VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª) RAFAELLA GOMES 

FAVRETO VIEIRA, OAB/MT 19384, para tomar ciência da certidão de 

trânsito em julgado da r. sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382896 Nr: 11080-62.2006.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DUQUE DOS SANTOS, ANAIDES 

BARROS DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, NILTON 

LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 Intimar o patrono da parte requerida NIVALDO DUQUE DOS SANTOS, o 

advº NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA, OAB/MT 4811, e outros.. BEM 

COMO, da parte requerida ANAIDES BARROS DE SOUZA SANTOS, advº 

CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA, OAB/MT 7355-A, e outros 

..das restrições via RENAJUD, recaída sobre veículos: MARCA/MODELO 

HONDA POP 100- PLACA KAR 3984, GM/CORSA SEDAN, PLACA KFB 

1271 e HONDA CG/125 TODAY, PLACA JYA 1824, de propriedade do 

primeiro requerido, e sobre veículo FORD /ECOSPORT XLS/ 1.6 L, PLACA 

JZS PLACA 6179, de propriedade da segunda requerida, e querendo, 

oporem embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92171 Nr: 3560-95.1999.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECCÕES LOJÃO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

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

OAB:MT/6525

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s requerida, advº(ª)( LUCIEN FABIO FIEL 

PAVONI, OB/MT 6525, para tomar ciência da PENHORA E AVALIAÇÃO do 

imóvel, SOB MATÍCULA 22.059, objeto da penhora efetivada nos 

presentes autos, e quedo, opor embargos, prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora e avaliação (art. 16, III, da L.E.F.).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92171 Nr: 3560-95.1999.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECCÕES LOJÃO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

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

OAB:MT/6525

 Intimar o(s) patrono(s) da (s)parte(s )requerida(s), e do cônjuge se 

casado for, advº(ª) LUCIEN FABIO FIEL PAVONI, OB/MT 6525, para tomar 

ciência da PENHORA E AVALIAÇÃO do imóvel, SOB MATÍCULA 22.059, 

objeto da penhora efetivada nos presentes autos, e quedo, opor 

embargos, prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora e 

avaliação (art. 16, III, da L.E.F.).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722786 Nr: 3794-86.2013.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: CLOVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª) PAULO CESAR DE 

OLIVEIRA, OAB/MT 16686-O, para tomar ciência da expedição o Alvará 

591800-6.2020, ref. Cumprimento de requisição judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761527 Nr: 14259-23.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: ANDREIA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª)(TATIANE SAYURI 

UEDA MIQUELOTI OAB/MT 8872-B, para tomar ciência da certidão de 

trânsito em julgado e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768906 Nr: 1671-47.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFLEX INDUSTRIA DE RÓTULOS LTDA- ME

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

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) requerida, advº(ª)( AMAURI DE SOUSA 

BRITO FILHO, OAB/MT 13625-B, para no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782024 Nr: 7011-69.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: ANTONIO ESPINDOLA DE OLIVEIRA, VALDIRENY PIRES 

FERREIRA, EDUARDO ALMEIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O, ÁLVARO LUIS PEDROSO 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), ad º ÁLVARO LUIS 

PEDROSO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/MT 7666, PARA NO 

PRAZO DE 15( QUINZE ) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA DA PETIÇÃO DE 

FLS 386.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794645 Nr: 12217-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES CARVALHO BELLAFRONTE, 

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA SANTO ANDRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 23ª PROMOTORIA DE JUSTICA 

DE DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - 

OAB:218068/SP, GILMAR D`MOURA - OAB:MT/5.681, MARCINO 

FERREIRA - OAB:12485, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652, MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - 

OAB:11464/O, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - 

OAB:18562, WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458

 INTIMAR os patronos da parte requerida , advºs. ALMIR MARCELO 

GIMENEZ GONÇALVES - OAB:10083/MT, ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218068/SP, GILMAR D`MOURA - OAB:MT/5.681, 

MARCINO FERREIRA - OAB:12485, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652, MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - 

OAB:11464/O, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562, 

WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458, para tomarem ciência da data 

designada para Audiência Instrutória, a ser realizada na data 15/06/2020, 

às 16:30 , na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, no Fórum da 

comarca de Cuiaba

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751540 Nr: 8558-81.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MANOEL DA SILVA, ESPOLIO DE 

FRANCISCA ALVES DA SILVA

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

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, ROGERIO 

LUZ BORGES LEAL - PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Espolio de Francisca Alves 

da Silva Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Poxoreu N°1360, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Executados(as): Jose Manoel da Silva, Cpf: 04786114120, Rg: 20451 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), ourives, Endereço: Rua Poxoreu 

N°1360, Tel. 9975-7270 (Gilvan), Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT

Finalidade: Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento no 

prazo de quinze dias, sob pena do montante da condenação ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento, nos termos do artigo 523 do 

CPC

Resumo da inicial:AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA

Decisão/Despacho:VISTO

Cumpra-se o despacho de fls. 99 por meio de edital.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Maíza Bergamasco Silvério,

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749653 Nr: 7558-46.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MARCOS QUEIROZ DA SILVA, APOENIA DE CASTRO 

FARIAS RODRIGUES, RODRIGO DE SOUSA ROSA, KAMILA MENDES 
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DORNELAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, segunda-feira, 09 de março de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 730575 Nr: 11146-95.2013.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: APARECIDO LEONILDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CIRETRAN DE RONDONOPOLIS/MT DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nesta data, foi realizado o cálculo de atualização dos valores pelo 

Sistema de Requisição de Pagamentos – SRP, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Com essas considerações, DETERMINO o bloqueio 

de valores nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, através do 

sistema Bacenjud, no importe de R$ 3.286,36 (três mil, duzentos e oitenta 

e seis reais e trinta e seis centavos), 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 legal sem a 

interposição de recurso em face desta decisão, expeça-se alvará em 

favor de WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA, no valor de R$ 

3.286,36 (três mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos). 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723184 Nr: 4177-64.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDE DIVINA DE OLIVEIRA

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

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDE DIVINA DE OLIVEIRA, Cpf: 

14181355187, Rg: 043.437. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA 

efetivada nos autos, uma vez que houve restrição recaída sobre veículo 

de sua propriedade, via RENAJUD, tornando inviável a sua transferência a 

terceiros sem a devida ordem ou autorização judicial, e querendo, nos 

termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Despacho/Decisão: Visto.Indefiro, por ora, os pedidos formulados pelo 

exequente às fls. 91, tendo em vista que a executada não foi devidamente 

intimada da penhora efetivada via RENAJUD (fls. 55).Intime-se, via edital, a 

parte executada para, querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

embargos à execução.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, 09 de março de 2020

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725546 Nr: 6502-12.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROXICO & CIA LTDA, FRANCIELE 

NOGUEIRA CLAUDINO, EDINA CLAUDINO DA SILVA

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:AGROXICO & CIA LTDA, na pessoa do 

representate Legal, corresponsáveis FRANCIELE NOGUEIR CLAUDINO e 

EDINA CLAUDINO DA SILVA

Finalidade:INTIMAÇÃO DO REQUERIDO , acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não

sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos autos, uma vez que 

houve restrição recaída

sobre veículo de sua propriedade, via RENAJUD, e querendo, nos termos 

do r. despacho abaixo

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Resumo da inicial:CDA 2012/7732

Decisão/Despacho:VISTO.

Intime-se, via edital, a parte executada para, querendo, apresentar, no 

prazo de 30 (trinta) dias, embargos à execução, acerca da penhora de fls. 

72.

Expeça-se mandado de avaliação do veículo penhorado ás fls. 74, 

observando o endereço na CDA da executada.

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725546 Nr: 6502-12.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROXICO & CIA LTDA, FRANCIELE 

NOGUEIRA CLAUDINO, EDINA CLAUDINO DA SILVA

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGROXICO & CIA LTDA, CNPJ: 

01688566000110, Inscrição Estadual: 13.346.272-2, atualmente em local 

incerto e não sabido FRANCIELE NOGUEIRA CLAUDINO, Cpf: 

03933659132, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

EDINA CLAUDINO DA SILVA, Cpf: 46884300191, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO , acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos 

autos, uma vez que houve restrição recaída sobre veículo de sua 

propriedade, via RENAJUD, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Intime-se, via edital, a parte executada para, 

querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à execução, 

acerca da penhora de fls. 72.Expeça-se mandado de avaliação do veículo 

penhorado ás fls. 74, observando o endereço na CDA da 

executada.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, 09 de março de 2020

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741188 Nr: 2798-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIELEN DE CARVALHO MATOS, RNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3.615-B, DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - 

OAB:3615-B/MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - 

OAB:3.615-B, DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - OAB:3615-B/MT 

representando o polo ativo, PARA QUE INFORME CPF DA PARTE AUTORA 

ROGERIO NETO CARVALHO , a fim de que seja expedido OFICIO DE 

PRECATÓRIA referente ao PRINCIPAL, bem como INFORME CPF DO 

ADVOGADO PARA QUE SEJA EXPEDIDO RPV referente aos Honorários 

sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792741 Nr: 11425-13.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: JAIR PAULO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo PROCEDENTE a impugnação 

apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para 

reconhecer o excesso no cálculo do exequente, e HOMOLOGAR o cálculo 

apresentado pelo INSS às fls. 317, no valor de R$ 38.029,34 (trinta e oito 

mil, vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), referente às parcelas 

atrasadas do auxílio acidente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812360 Nr: 237-86.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: SUELY CRISTINA FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813/0, SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - OAB:14.726/MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por SUELY 

CRISTINA FALCO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de 

fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor 

zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 823694 Nr: 4194-95.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MARILY MENEFHETTI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22656/O

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARILY 

MENEFHETTI FERREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de 

fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor 

zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 1166 Nr: 913-74.1992.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RONDON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DVOP

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de execução de sentença proposta por POSTO RONDON LTDA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

 Nesta data, foi realizado o cálculo de atualização dos valores pelo 

Sistema de Requisição de Pagamentos – SRP, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujos cálculos acompanham esta decisão.

Considerando que há valor suficiente já bloqueado nos autos (fls. 223), 

transfira para a conta única o valor de R$ 7.867,14 (conforme cálculo), e, 

após, expeça-se alvará do referido, em favor do advogado IVENS JOÃO 

WAGNA, observando-se a conta bancária de fls. 218.

 O valor remanescente deve ser devolvido ao ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Tendo em vista que a obrigação foi satisfeita, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de 

execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92783 Nr: 4200-98.1999.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZE DA BOMBA PECAS E SERVICOS LTDA, 

ALMIR GOMES DA SILVA, ALEXANDRA RIBEIRO GREGORUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRA RIBEIRO GREGORUTTI, Cpf: 

39621030153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/06/1999.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ZE DA 

BOMBA PECAS E SERVICOS LTDA, ALEXANDRA RIBEIRO GREGORUTTIE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 

596/99, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

000596/1999.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/08/1998

 - Valor Total: R$ 60.049,45 - Valor Atualizado: R$ 60.049,45 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Estado de Mato Grosso em face de Ze da Bomba Peças e Serviços Ltda e 

Outros.O exequente requer a realização de penhora on line de ativos 

financeiros em desfavor dos executados, via BACENJUD (fls. 

125).Indefiro, por ora, o pedido de penhora on line tendo em vista que a 

executada Alexandra Ribeiro Gregorutti ainda não foi citada.Cite-se a 

executada via edital. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 09 de março de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 63026 Nr: 11539-79.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER PEREIRA DA SILVA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB/MT3719

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de execução de sentença proposta por WALTER PEREIRA DA 

SILVA e DUILIO PIATO JUNIOR em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

 Nesta data, foi realizado o cálculo de atualização dos valores referentes 

aos honorários sucumbenciais pelo Sistema de Requisição de Pagamentos 

– SRP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo cálculo 

acompanha esta decisão.

Considerando que há valor suficiente já bloqueado nos autos (fls. 461), 

expeça-se alvará para levantamento do valor de R$ 7.489,04 (conforme 

cálculo), em favor do advogado DUILIO PIATO JUNIOR, observando-se a 

conta bancária de fls. 474.

 O valor remanescente deve ser devolvido ao ESTADO DE MATO 

GROSSO.

INDEFIRO o pedido de fls. 479/480, haja vista que é vedada a reserva de 

honorários contratuais após a expedição do precatório, nos termos do 

artigo 22, § 3º, da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15 de abril de 2019.

Cumpridas todas as determinações, ARQUIVE-SE (cód. 16).

Intimem-se. Cumpra-se

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310093 Nr: 5583-72.2003.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DEPOSITO SECOS E MOLHADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR 

- OAB:5169 MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 

8956

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):ALBERTO GONÇALVES SOBRAL, SALVADOR 

RODRIGUES DE MENEZES, ROSANE APARECIDA KULEVICZ

Resumo da Inicial:CDA 574/03

Nome e cargo do digitador:Maiza Bergamasco Silvério, Sanslista Judiciára

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364914 Nr: 13169-92.2005.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERREIRA DE FREITAS

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

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIR FERREIRA DE FREITAS, Cpf: 

10988289172, Rg: 413.201, Filiação: de Dona Otilia Abilio de Freitas e 

Josias Ferreira de Freitas, data de nascimento: 12/10/1953, brasileiro(a), 

natural de Getulina-SP, casado(a), policial militar. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO , acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos 

autos, uma vez que houve restrição recaída sobre veículo de sua 

propriedade, via RENAJUD, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Jair Ferreira de Freitas.O exequente 

requereu a restrição de circulação do veículo penhorado, via RENAJUD 

(fls. 121/122).É o relatório.Decido.RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃOO 

exequente requer seja incluída, através do sistema Renajud, restrição de 

circulação sobre o veículo penhorado nos autos às fls. 93.Em regra, 

considerando o princípio do menor gravame, prevista no art. 805, caput, 

do CPC,não há necessidade de ser determinada a restrição de circulação 

do veículo se já efetuado o registro no RENAJUD que impede a 

transferência do bem. No entanto, na hipótese dos autos, como o 

executado foi citado e a Fazenda esgotou todas as diligências aptas à 

localização dos devedores e do bem, a restrição de circulação do veículo 

registrada no RENAJUD poderá permitir o seu arresto, autorizado pelo art. 

7º, III, e 14, II, da Lei 6.830/80.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RENAJUD. 

RESTRIÇÃO TOTAL. 1. Citado o executado por edital, como a execução 

realiza-se no interesse do exequente, a restrição de circulação do veículo 

registrada no RENAJUD poderá permitir o seu arresto, autorizado pelo art. 

7º, III, e 14, II, da Lei nº 6.830/80, conferindo efetividade à execução fiscal. 

(TRF 4ª R.; AG 5025079-48.2017.404.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. 

Alexandre Rossato da Silva Ávila; Julg. 23/08/2017; DEJF 

30/08/2017).”Com essas considerações, DEFIRO a imposição de 

RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO no sistema RENAJUD, do veículo automotor 

em nome do executado, indicado às fls. 93.Intime-se a parte devedora por 

edital para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da 

intimação da penhora (art. 16, III, da LEF). Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 09 de março de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 326523 Nr: 9986-84.2003.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AFIF YOUSSEF MERHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 VISTO

1. Transfira o valor indicado na página 203 para a conta do Município.

2. Depois, deverá a secretaria descontar o valor das custas e devolver o 

restante para o próprio executado, já que o advogado VINICIUS CARLLOS 

CRUVINEL não tem poderes expressos para receber e dar quitação.

Cumpra-se. .

 Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376396 Nr: 4696-83.2006.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP, JBPL

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

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

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J B PEREIRA LOJA, CNPJ: 

03188786000100, Inscrição Estadual: 130530700 e atualmente em local 

incerto e não sabido JURANDIR BATISTA PEREIRA, Cpf: 20844913120, Rg: 

679.390, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO Da parte devedora, na pessoa do corresponsavel 

JURANDIR BATISTA PEREIRA, da penhora de valores via BACENJUD, em 

conta de sua titularidade, para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, 

contados da intimação da penhora (art. 16, III, da L.E.F.),

Despacho/Decisão: VISTO.Indefiro, por ora, os pedidos formulados pelo 

exequente às fls. 107.Verifica-se que existem valores penhorados nos 

autos (fls. 82). Intime-se a parte devedora 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, 09 de março de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392147 Nr: 5759-12.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDING & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):RADAMES HENRIQUE MENDING

Resumo da Inicial:CDA 259/20017-ISSQN

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 448233 Nr: 3412-64.2011.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: JAILTON RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB/MT 11.551

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de execução de sentença proposta por JAILTON RODRIGUES DE 

MATOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

 Nesta data, foram realizados os cálculos de atualização dos valores 

executados (principal - indenização e honorários) pelo Sistema de 

Requisição de Pagamentos – SRP, do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujos cálculos acompanham esta decisão.

Considerando que há valor suficiente já bloqueado nos autos (fls. 568), 

expeça-se alvará no valor de R$ 10.197,08, em favor do exequente 

JAILTON RODRIGUES DE MATOS; e no valor de R$ 719,95, em favor do 

advogado JOÃO RICARDO FILIPAK.

 O valor remanescente deverá ser devolvido ao ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Tendo em vista que a obrigação foi satisfeita, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de 

execução.

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios na fase processual 

em que este feito se encontra (Pagamento RPV).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434046 Nr: 2712-25.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACA COMERCIO REPRESENTANTE DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, IVO PAES MACHADO, ARCEDINO 

MACHADO

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460, DANILO BESSA SANTOS - OAB:21460/O, FRANCIANE 

OLIVEIRA LOURENÇO - OAB:24024/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO BESSA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 2712-25.2010.811.0003, Protocolo 

434046, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434047 Nr: 2713-10.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACA COMERCIO REPRESENTANTE DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, IVO PAES MACHADO, ARCEDINO 

MACHADO

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460, DANILO BESSA SANTOS - OAB:21460/O, FRANCIANE 

OLIVEIRA LOURENÇO - OAB:24024/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO BESSA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 2713-10.2010.811.0003, Protocolo 

434047, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382527 Nr: 10674-41.2006.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACA COMERCIO REPRESENTANTE DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, IVO PAES MACHADO, ARCEDINO 

MACHADO

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

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

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460, DANILO BESSA SANTOS - OAB:21460/O, FRANCIANE 

OLIVEIRA LOURENÇO - OAB:24024/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO BESSA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 10674-41.2006.811.0003, 

Protocolo 382527, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739269 Nr: 1494-20.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

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

REPRESENTACOES

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

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

LEAL - PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LUIZ CYLES 

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

OAB:9521/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 1494-20.2014.811.0003, 

Protocolo 739269, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763715 Nr: 15232-75.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: VALTON ALVES DE SOUZA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE CONSONI 

GIROTTO - OAB:MT/12392

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

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 15232-75.2014.811.0003, 

Protocolo 763715, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004539-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECH SERVICE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIO ANDRE MACIEL (EXECUTADO)

EDSON CARLOS MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1004539-10.2017.8.11.0003 VISTO. FLAVIO ANDRE 

MACIEL opôs embargos de declaração, ao argumento de que ocorreu 

obscuridade na decisão de Id. 29004485, pois não está legível (Id. 

29874525). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de 

admissibilidade, conheço do recurso. Assiste razão ao embargante quanto 

à alegada obscuridade. Com efeito, em razão de problemas técnicos do 

sistema PJE, grande parte da decisão embargada está ilegível. Diante 

disto, conheço e dou provimento ao recurso de embargos de declaração 

apresentado por FLAVIO ANDRE MACIEL, para lançar novamente a 

decisão de Id. 29004485, a fim de que as partes possam ter conhecimento 

do seu inteiro teor. Segue a decisão na íntegra: “VISTO. FLÁVIO ANDRÉ 

MACIEL ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução 

Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando nulidade da citação, por não ter sido esgotadas todas 

as tentativas de localização do executado. Alegou, ainda, a ocorrência da 

prescrição, pois a ação foi ajuizada em 14/07/2017 e a citação válida dos 

executados nunca ocorreu, uma vez que a citação por edital deve ser 

considerada nula de pleno direito. A Fazenda Pública Estadual ofereceu 

impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos os 

argumentos levantados pela excipiente. É o relatório. Decido. NULIDADE 

DA CITAÇÃO As alegações do executado não merecem prosperar. Na 

execução fiscal a citação deve observar o disposto no art. 8º da LEF, 

devendo ser realizada pelo Correio e, não retornando o AR no prazo de 

quinze dias, por Oficial de Justiça ou por edital. Essa é a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça: SEGUNDO O ART. 8º DA LEI 6.830/30, A 

CITAÇÃO POR EDITAL, NA EXECUÇÃO FISCAL, SOMENTE É CABÍVEL 

QUANDO NÃO EXITOSAS AS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO ALI 

PREVISTAS: A CITAÇÃO POR CORREIO E A CITAÇÃO POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STJ (RESP. 1103050 

BA, REL. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, 

JULGADO EM 25/03/2009, DJE 06/04/2009). TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

EDITALÍCIA. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO QUE NÃO CONSIGNOU A EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE 

OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AFERIÇÃO DO 

ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção 

do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg nos EREsp 756.911/SC 

(Rel. Min. Castro Meira, DJ de 3/12/2007), deixou consignado na ementa 

que, "na execução fiscal, nos termos do art. 8º e incisos da Lei 6.830/80, 

a citação do devedor por edital é possível após o esgotamento de todos 

os meios possíveis à sua localização. Ou seja, apenas quando não lograr 

êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de 

justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital". 2. No 

presente caso, tendo o Tribunal de origem decidido que não ficou 

demonstrado o esgotamento dos meios possíveis para se localizar a 

executada, para se chegar a uma conclusão em sentido diverso, esta 

Corte Superior teria necessariamente de reexaminar o conjunto 

fático-probatório dos autos, o que lhe é vedado, consoante enuncia a 

Súmula 7/STJ. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AGRG NO RESP 

1096510 / BA, RELATOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, DJE 24/06/2009). No caso em debate, a citação pelo correio 

restou frustrada. Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando 

do cumprimento do mandado de citação, ser desconhecido o paradeiro do 

executado. Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por 

oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 

8º, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro 

meio para a sua localização. PRESCRIÇÃO Em se tratando de tributo 

sujeito, ordinariamente, a lançamento por homologação, porém não 

declarado, dispõe o Fisco do prazo de cinco anos para efetivar o 

lançamento, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 

poderia ter sido efetuado, conforme leitura dos arts. 150, § 4º, e 173, inc. 

I, do CTN. Realizado o lançamento, passa-se a contar o prazo 

prescricional da ação de cobrança do tributo, ao teor do art. 174 do 

Código Tributário Nacional, que assim estabelece: “Art. 174 - A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados 

da data da sua constituição definitiva.” No caso dos autos, a execução foi 

proposta em 2017, após a vigência da Lei Complementar nº 118/2005. O 

despacho inicial foi proferido também em 2017. Como se sabe, a data do 

despacho que ordena a citação, conforme nova redação do art. 174 do 

CTN, dada pela Lei Complementar n.º 118/2005, interrompe a contagem da 

prescrição. Sendo assim, incabível o reconhecimento da prescrição, 

porquanto não transcorridos cinco anos entre a constituição definitiva dos 

créditos tributários referente aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 e o 

despacho que determinou a citação (2017). Posto isso, INDEFIRO os 

pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada. 

Transfira os valores bloqueados nos autos para a conta do exequente, 

mediante alvará. Cumpra-se.” Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

segunda-feira, 09 de março de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007245-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES NILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

DELIBERAÇÕES Vistos etc. Homologo o pedido de desistência da 

testemunha Welton Franco de Oliveira. Declaro encerrada a instrução 

processual, ficando às partes neste ato intimadas para apresentarem 

suas alegações finais por escrito no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 328775 Nr: 635-53.2004.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ROSALIA DA SILVA VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB/MT Nº 8213

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.
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Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BENEDITA ROSALINA 

DA SILVA VALÉRIO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando o recebimento de licença prêmio deferida e não usufruída da parte 

autora, bem como os honorários advocatícios de seu patrono.

 No caso, houve a realização de sequestro do valor atualizado, R$ 

30.065,96 (trinta mil, sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) 

referente ao crédito da parte autora e R$ 5.997,78 (cinco mil, novecentos 

e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), haja vista que o 

executado não realizou o pagamento do RPV no prazo legal.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que a dívida se encontra satisfeita, porquanto, houve 

o sequestro do valor devido em sua integralidade.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

Sem custas, vez que isento o executado.

Por derradeiro, DETERMINO o levantamento dos valores devidos a parte 

exequente, bem como de seu causídico. Intimem-se para que forneçam as 

contas. Expeçam-se os alvarás.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763398 Nr: 15083-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:OAB/MT14553

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte requerida, Dr. 

ESTEVAO PINHEIRO JOTA, OAB/MT nº 14553, para se manifestar acerca 

dos cálculos da Contadoria Judicial, bem como, da certidão de fls. retro, 

requerendo o que entender de direito, ciente de que na ausência de 

manifestação, estes autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722356 Nr: 3368-74.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORVET - LABORATORIO VETERINARIO 

COM E REPRESENTAÇÃO LTDA, ELEUZA ALVES PINHEIRO BEBER, 

AUREO CANDIDO DA COSTA JUNIOR, CARLOS BEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:MT/3.719

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA através de seu 

advogado constituido, para conhecimento do teor da r. sentença proferida 

às fls. 138, cujo dispositivo final transcrevo a seguir: "....Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos autos, verifico que o autor abandonou a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, o Código de Processo Civil prevê no 

artigo 485, inciso III, que o juiz não resolverá o mérito da ação quando o 

autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nota-se que o 

requerido sequer foi citado, razão pela qual se faz prescindível a 

formulação de requerimento deste para extinção do feito, conforme 

exigência do §6º do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso III do Código Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

eis que o autor da ação é a Fazenda Pública e o requerido nada 

manifestou acerca destes. Transitada em Julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.ulos (140/153)..."

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317526 Nr: 10792-22.2003.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 10792-22.2003.811.0003, 

Protocolo 317526, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005122-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARINAZZO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CAIO OLIVEIRA FARINAZZO (EXECUTADO)

VALDISNEY XAVIER FARINAZZO (EXECUTADO)

MARCIO JOSE CAIXETA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI OAB - PR70331 (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK OAB - PR33218 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Ao ID n.º 26019219 o executado Caio Oliveira Farinazzo 

compareceu aos autos com pedido de desbloqueio do valor constrito em 

suas contas bancárias, em razão do crédito que originou a presente ação 

de execução fiscal. Como fundamento, aduziu que se retirou do quadro 

societário em 20/09/2013, conforme cópia do contrato social e suas 

alterações, o que ensejaria sua responsabilização reduzida ao montante 

de R$110.745,27 (cento e dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e 

vinte e sete centavos), ou seja, até a data de sua saída da empresa. 

Ademais, afirma que as parcelas correspondentes aos períodos de abril e 

maio do exercício de 2012 estariam afetadas pelo instituto da decadência, 

perfazendo, portanto, o valor de R$66.037,49 (sessenta e seis mil, trinta e 

sete reais e quarenta e nove centavos). Ainda argumenta no sentido de 

que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até 

o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, que a época do bloqueio 

alcançava o importe de R$39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte 

reais). Requer, pois, o levantamento do valor bloqueado supostamente em 

excesso ou, subsidiariamente, o levantamento do valor bloqueado até o 

limite de R$39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), pois 

supostamente impenhoráveis. Pois bem. Analisando os pedidos e os 

fundamentos expostos, vislumbra-se que comportam acolhimento em 

parte. Explico. No que diz respeito à impenhorabilidade, preceitua o artigo 

833 do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: X - a 

quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos;” Tendo em vista que a parte executada 

comprovou satisfatoriamente que o valor fora constrito corresponde à 

quantia depositada em caderneta de poupança, consoante documento de 

ID n.º 26507246 de informações prestadas pela instituição bancária, 

DEFIRO o pedido de levantamento de R$39.920,00 (trinta e nove mil, 

novecentos e vinte reais) em favor do devedor, porquanto se trata de 

quantia impenhorável, conforme expressa determinação legal e unânime 

posicionamento jurisprudencial. Senão vejamos: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES - CONTAS 

BANCÁRIAS - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - MÚLTIPLAS 

CONTAS - IMPENHORABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. - A 

impenhorabilidade, dada a natureza de ordem pública da matéria, pode ser 

arguida a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão - São 

impenhoráveis os valores em caderneta de poupança, conta-corrente ou 

em fundos de investimento, até o limite de 40 salários mínimos (STJ). 

(TJ-MG - AI: 10549080112853006 MG, Relator: Alice Birchal, Data de 

Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 18/03/2019) Agravo de 
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instrumento. Cumprimento de sentença condenatória. Locação de imóvel. 

Penhora. Bloqueio de valores em instituição financeira. Ordem para 

levantamento da constrição. Alegação de preclusão. Não ocorrência. 

Matéria de ordem pública, suscitável a qualquer tempo e ainda não 

decidida. Necessidade de apreciação. Valor referente a numerário 

existente em conta poupança. Art. 833, X, do Código de Processo Civil. 

Impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos. Proteção legal. 

Precedentes jurisprudenciais. Levantamento corretamente ordenado. 

Recurso desprovido. A pretensão dos executados trata de arguição de 

impenhorabilidade, sendo certo que a matéria é de ordem pública e 

suscitável de alegação a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo 

caso de preclusão. O inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, 

estabelece que é absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) 

salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Assim, 

incide a regra da impenhorabilidade, de forma a que se preserve 

atendimento das necessidades mínimas de sustento próprio do devedor e 

de seus dependentes. (TJ-SP - AI: 22271068920188260000 SP 

2227106-89.2018.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 

10/12/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/12/2018) No que atine à responsabilidade do executado Caio Oliveira 

Farinazzo relacionada às dívidas contraídas pela empresa, é certo que se 

limita ao dia de sua saída do quadro societário, razão pela qual não há que 

se falar, quanto a este executado, na cobrança dos débitos posteriores a 

15/10/2013, data correspondente ao protocolo da Terceira Alteração e 

Consolidação do Contrato Social perante a Junta Comercial de Estado de 

Mato Grosso (ID n.º 26019494 – Pág. 10/14). Com relação a alegação de 

decadência dos créditos originados nos períodos de 04/2012 e 05/2012, 

deixo de apreciá-los, por ora, uma vez que pela análise da CDA, não é 

possível mensurar a natureza dos créditos dos quais a parte executada 

alega estarem atingidos pela decadência, restando, portanto, prejudicada 

a convicção deste juízo quanto ao termo inicial para contagem do prazo 

decadencial do respectivo débito. Portanto, intime-se a parte exequente 

para que traga cópia atualizada da CDA até a data do bloqueio judicial de 

ativos na conta do executado (30/10/2019), para que seja possível auferir 

qual valor esta adstrita a responsabilidade do executado Caio Olivira 

Farinazzo, que teve o afastamento definitivo do quadro de sócios da 

empresa executada no dia 15/10/2013, devendo, portanto, arcar com as 

dívidas contraídas até esta data, ressalvando que poderão ser excluído 

outros débitos do executado quando da análise da tese de decadência. 

Outrossim, para que seja possível discriminar as infrações cometidas, 

intime-se a parte exequente para indicar com precisão de que se tratam os 

valores correspondentes ao período de abril e maio do exercício de 2013, 

para que seja possível analisar a eventual ocorrência do instituto da 

decadência de acordo com a natureza do crédito tributário. Proceda-se 

com o levantamento do valor de R$39.920,00 (trinta e nove mil, 

novecentos e vinte reais) em favor do executado Caio Oliveira Farinazzo, 

quantia esta que corresponde aos valores constritos em sua 

conta-poupança. Com as informações requisitadas acima, retornem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 671499 Nr: 3863-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO COSTA 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): LUIZ FERNANDO COSTA DE SOUZA, Cpf: 

02678794156, Rg: 19071230, Filiação: Gloria Costa de Souza e Luiz 

Ferreira de Souza, data de nascimento: 17/07/1989, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, solteiro(a), segurança, Telefone 66 9678-3211. 

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 20 de março de 2017, por volta 

das 16h30min, em via pública, de fronte ao estabelecimento comercial 

denominado "Rainha das Bicicletas" (...) a vítima Adriano Dino Stefano 

Fazzi foi alvejado por um disparo de arma de fogo, que o atingiu na face, 

causando-lhe a lesão letal descrita no laudo de necrópsia de fls. 27/35. 

Que o autor do referido disparo de arma de fogo foi o denunciado LUIZ 

FERNANDO COSTA DE SOUZA, acima qualificado, pois, segundo restou 

apurado, em data anterior ao fato, Adriano havia adquirido uma bicicleta de 

propriedade do denunciado, a qual havia sido furtada. Devido a isso, a 

vítima passou a exigir o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 

para restituir o objeto a LUIZ FERNANDO, todavia, o denunciado acionou a 

polícia sobre o que vinha ocorrendo e o local em que encontraria Adriano, 

motivo pelo qual ele acabou sendo apreendido e a bicicleta restituída ao 

denunciado, após esses fatos, Adriano teria ameaçado LUIZ FERNANDO, 

que decidiu se armar e ir para o trabalho no fatídico dia, porquanto após 

visualizar Adriano, efetuou um único disparo contra a face dele, 

causando-lhe a lesão que resultou sua morte. (...) que no dia 20/03/2017, 

por volta das 16h30, o denunciado LUIZ FERNANDO COSTA DE SOUZA 

portou e transportou arma de fogo de uso permitido pelas ruas desta 

cidade de Rondonópolis/MT, sobretudo em via pública, nas imediações do 

bairro Jardim São Sebastião II, onde a utilizou na prática do fato narrado no 

tópico acima. (...) ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

imputa ao denunciado LUIZ FERNANDO COSTA DE SOUZA a prática dos 

tipos penais descritos no art. 121, caput, do CP e o crime do art. 14 da Lei 

n. 10.826/03, tudo na forma do consurso material de infrações (art. 69, 

CP), ao tempo em que requer seja ele citado e processado de acordo com 

o rito próprio dos crimes do Júri (art. 406 e ss. do CPP), para que seja 

pronunciado e, ao final, responsabilizado criminalmente na forma da lei."

Despacho: (...) I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO 

a denúncia.II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à 

acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se possui ou não condições 

de constituir advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já 

nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa dativa do(s) 

acusado(s), devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.III – 

Defiro os demais requerimentos ministeriais.IV – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávia Regina Souza 

Pereira, digitei.

Rondonópolis, 22 de janeiro de 2020

Flávia Regina Souza Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 622800 Nr: 5780-52.2014.811.0064

 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: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235

 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

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado e atualmente em local 

incerto e não sabido, da sessão de julgamente perante o Tribunal Popular 

do Júri designada para o dia 03/09/2020, às 09 horas, neste Juízo.

Despacho/Decisão: I – Designo para o dia 03 de setembro 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 
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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, 06 de março de 2020

Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 623232 Nr: 6136-47.2014.811.0064

 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

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 26/08/2020, às 09 horas.

Despacho/Decisão: I – Designo para o dia 26 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, 06 de março de 2020

Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302979 Nr: 575-23.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SERGIO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS SERGIO VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

10329572113, Rg: 1374511-5, Filiação: Wilma da Silva Vieira, data de 

nascimento: 08/10/1978, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, casado(a), 

jardineiro, Telefone (66)99968-6580. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualiicado e atualmente em local 

incerto e não sabido, da sessão de julgamento perante o Tribunal Popular 

do Júri designada para o dia 08/06/2020, às 09horas.

Despacho/Decisão: I – Designo para o dia 08 de junho 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, 09 de março de 2020

Karoline di Paula Pistori Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325950 Nr: 4039-50.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER SOARES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALTER SOARES DA CRUZ, Cpf: 

80766641104, Rg: 000778449, Filiação: Maria Benta Soares da Cruz e 

Valdomiro José da Cruz, data de nascimento: 02/08/1975, brasileiro(a), 

natural de Poxoréo-MT, casado(a), corretor autonomo, Telefone 

9217-8206. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, atualmente em local incerto e não sabido, 

da sessão de julgamento perante o Tribunla Popular do júri designada para 

o dia 17/06/2020, às 09 horas, neste Juízo.

Despacho/Decisão: I – Designo para o dia 17 de junho 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, 09 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.: 632998 Nr: 4686-35.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado Rodrigo Machado da Silva, 

pela prática, em tese, do crime previsto no art. 311-A, caput, do Código 

Penal. A denúncia foi recebida, fl. 241, e o réu foi devidamente citado, fls. 

246/247. Durante a instrução processual, constatou-se que o réu 

preencheu os requisitos necessários para alcançar o benefício da 

suspensão condicional do processo.

 Diante disso, designou-se a audiência, onde foi proposta suspensão 

condicional do processo para o réu, que aceitou o benefício, 

compromissando-se em cumprir as condições impostas, fl. 255. Findado o 

período de prova, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade 
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do acusado, fl. 304. É o relatório.

2. Fundamentação.

A Lei 9.099/95 inovou no ordenamento processual, pois criou os juizados 

especiais, dando celeridade e informalidade às pequenas causas cíveis e 

os crimes de menor periculosidade. Acrescentou ainda a possibilidade de 

o Ministério Público transacionar nos delitos com pena mínima igual ou 

inferior a um ano, condicionando a extinção da punibilidade ao 

cumprimento de imposições, sem se discutir o mérito da causa.

 Assim, a suspensão condicional do processo ingressa no ordenamento 

jurídico, como uma forma corajosa e eficiente de política criminal.

 No caso em testilha o acusado fora beneficiado com a suspensão 

condicional do processo e, consultando os autos, vê-se que ele cumpriu 

integralmente as condições impostas, conforme controle de 

comparecimento de fls. 262 e 300, devendo, portanto, ser extinta a 

punibilidade do denunciado.

3. Dispositivo.

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO RODRIGO MACHADO 

DA SILVA, em virtude do cumprimento das condições impostas na 

suspensão condicional do processo, em conformidade ao disposto no art. 

89 da Lei 9.099/95.

Sem condenação às custas processuais.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

 Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 654658 Nr: 4171-29.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISAMA SILVA TEIXEIRA PENA SOUZA 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO CELESTINO DA SILVA - 

OAB:22798-0/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.

 II – Considerando que respondo por esta Vara Criminal a título de 

substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

instrução e julgamento de réus soltos no período correspondente, 

aguarde-se o retorno da magistrada titular para a designação do ato em 

conformidade com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 655514 Nr: 4925-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCINO MORAES DE SOUZA

 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.

 II – Considerando que respondo por esta Vara Criminal a título de 

substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

instrução e julgamento de réus soltos no período correspondente, 

aguarde-se o retorno da magistrada titular para a designação do ato em 

conformidade com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658006 Nr: 7220-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO VITURINO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIARA SATELES PINHEIRO 

NOGUEIRA - OAB:14429, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5135-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.

 II – Considerando que respondo por esta Vara Criminal a título de 

substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

instrução e julgamento de réus soltos no período correspondente, 

aguarde-se o retorno da magistrada titular para a designação do ato em 

conformidade com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671638 Nr: 3999-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEILTON CARVALHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 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) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 145 de 420



imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia.

 II – Considerando que respondo por esta Vara Criminal a título de 

substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

instrução e julgamento de réus soltos no período correspondente, 

aguarde-se o retorno da magistrada titular para a designação do ato em 

conformidade com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671181 Nr: 3568-19.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLAN MARCOS GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

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.

 II – Considerando que respondo por esta Vara Criminal a título de 

substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

instrução e julgamento de réus soltos no período correspondente, 

aguarde-se o retorno da magistrada titular para a designação do ato em 

conformidade com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662400 Nr: 10932-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando a acusada Keila 

Batista de Oliveira como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662400 Nr: 10932-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10932-76.2017.811.0064 – Cód. 662400Vistos.Trata-se de ação 

penal proposta em desfavor de KEILA BATISTA DE OLIVEIRA, denunciado 

(a) como incurso (a) nas penas do art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, cuja 

pena é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa, do Código 

Penal.A denúncia foi recebida em 11.07.2018 (fl. 74).Com vistas dos 

autos, o Ministério Público à fl. 77 requereu citação por edital do réu, e 

após decurso do prazo editalício sem qualquer manifestação, pugnou pela 

aplicação do art. 366 do CPP, para suspender o processo e o prazo 

prescricional.Às fls. 78/78-v, foi deferida citação por edital, bem como foi 

aplicada medida cautelar visando dar maior ênfase e oportunidade de se 

proceder a citação do réu, obstando com isso, que este feito ingresse na 

infeliz estatística de processos que não surtem nenhum efeito, além o de 

“inchar” os já portentosos números que tanto atormentam o Poder 

Judiciário.Transcorrido prazo da citação editalícia, sem qualquer 

manifestação do acusado, vieram-me os autos conclusos para 

deliberação acerca da aplicação do art. 366 do Código de Processo 

Penal.Após, vieram-me os autos conclusos.(...) caracterização de tal 

hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou o representante ministerial a 

entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.Diante 

disto, e com arrimo nos fundamentos acima expostos, decreto a prisão 

preventiva de KEILA BATISTA DE OLIVEIRA – CPF 

003.898.481-40.Expeça-se o devido mandado de prisão, registrando a sua 

devida validade.Insira(m)-se o(s) mandado(s) de prisão, a ser(em) 

expedido(s), no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme 

determina o art. 1.777 da CNGC/MT .Expeça-se e comunique-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 704517 Nr: 1608-57.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNE FAMELI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1608-57-2020.811.0064 – Cód. 704517Vistos.Trata-se de 

inquérito policial por meio do qual o Ministério Público, após a conclusão 

das investigações, oferta denúncia em desfavor de SIDNE FAMELI DOS 

SANTOS, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, §1º e §4º, 

incisos I e II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocorrido 

em 08.02.2020.É o necessário. Fundamento e decido. Para fins de 

recebimento de denúncia, a peça acusatória inicial deve ostentar todos os 

requisitos previstos no art. 41 (...) probatório mínimo e idôneo a denotar a 

existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do 

recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação 

penal.Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (s) 

acusado (s) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos.Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 703315 Nr: 773-69.2020.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON FELIPE RODRIGUES DOS 

SANTOS, LUCAS EDUARDO DE SOUZA AMBRÓSIO, PAULO RICARDO DE 

ABREU BORJA, GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 773-69.2020.811.0064 – Cód. 703315Vistos.DO ACUSADO 

PAULO RICARDO DE ABREU BORJADiante da indicação de novo endereço 

para citação do réu Paulo Ricardo de Abreu Borja; DEFIRO o requerimento 

ministerial contido na cota retro, para tanto, para tanto, DETERMINO que 

seja expedida carta precatória à cidade e comarca de Cuiabá/MT, para 

que seja viabilizada a citação pessoal do acusado, o qual poderá ser 

encontrado no endereço indicado à fl. 172.DOS ACUSADOS GABRIEL 

GARCIAS DE ANDRADE E LUCAS EDUARDO DE SOUZA 

AMBRÓSIOConsiderando a não localização de novo endereço do (a, s) 

acusado (a, s) GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE e LUCAS EDUARDO DE 

SOUZA AMBRÓSIO junto a Rede INFOSEG, determino sua citação por 

edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).(...)Sendo assim, como medida cautelar, tendo em 

mira que o (a, s) acusado (a, s) GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE e 

LUCAS EDUARDO DE SOUZA AMBRÓSIO se encontra em local incerto e 

não sabido, determino a suspensão, impedimento de renovação, início ou 

conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de 

habilitação, bem como a sua apreensão, devendo ser expedido ofício ao 

DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão desta restrição em 

seus cadastros, salientando que o (a) acusado (a) deve comparecer 

perante este juízo para ser citado e responder a presente ação penal, 

momento em que será imediatamente determinada a suspensão da 

presente medida.(...)Por fim, após cumprimento do acima determinado, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação.Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário.Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703315 Nr: 773-69.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON FELIPE RODRIGUES DOS 

SANTOS, LUCAS EDUARDO DE SOUZA AMBRÓSIO, PAULO RICARDO DE 

ABREU BORJA, GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE, Cpf: 

06163047141, Rg: 27357260, Filiação: Cristiane de Souza Rodrigues 

Andrade e Gilmar Garcias de Andrade, data de nascimento: 23/06/2000, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), Telefone 

(66)99975-1860 e atualmente em local incerto e não sabido LUCAS 

EDUARDO DE SOUZA AMBRÓSIO, Cpf: 06400395105, Rg: 28303881, 

Filiação: Vilma Correa de Souza e Alenilson Lemes Ambrosio, data de 

nascimento: 29/06/1998, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, servente, Telefone (66)99940-2994. 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: (...)Segundo apurado no caderno investigativo, no dia 

13 de janeiro de 2020, após o roubo supramencionado, os denunciados 

GABRIEL Garcias de Andrade e LUCAS EDUARDO de Souza Ambrósio, 

com vonatdes livres e conscientes do caráter criminoso de suas 

condutas, adquiriram e ocultaram, em proveito próprio, coisas que sabiam 

ser produto de crime, consistentes em 03 (três) calças jeans, 04 (quatro) 

bermudas, 03 (três) blusas feminias e 04 (quatro) cuecas masculinas. 

(...)Pelo exposto, DENUNCIO: (...)GABRIEL Garcias de Andrade e LUCAS 

EDUARDO, como incursos nas disposições do artigo 180, caput, do 

Código Penal.

Despacho: Autos nº 773-69.2020.811.0064 – Cód. 703315Vistos.(...)DOS 

ACUSADOS GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE E LUCAS EDUARDO DE 

SOUZA AMBRÓSIOConsiderando a não localização de novo endereço do 

(a, s) acusado (a, s) GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE e LUCAS 

EDUARDO DE SOUZA AMBRÓSIO junto a Rede INFOSEG, determino sua 

citação por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o (a) acusado (a) encontra-se 

segregado (a) em alguma unidade prisional do estado.Ademais, noto que a 

princípio não vislumbro nenhuma medida disposta de forma concreta apta 

e suficiente para se preservar o resultado útil e profícuo deste processo, 

que indubitavelmente irá permanecer arquivado esperando a 

prescrição.Em análise aos autos, no caso em tablado, entendo que deve 

ser aplicada uma medida cautelar visando dar maior ênfase e 

oportunidade de se proceder a citação do (a) denunciado (a), obstando 

com isso, que este feito ingresse na infeliz estatística de processos que 

não surtem nenhum efeito, além o de “inchar” os já portentosos números 

que tanto atormentam o Poder Judiciário.Como maneira de se fazer isso, 

entendo que o Código de Trânsito traz uma forma alternativa de se obter o 

resultado desejado, qual seja, o de encontrar o (a) indigitado (a), ou, o de 

impor a ele uma medida que o obrigue a “procurar” o Poder Judiciário.O 

Código de Trânsito dispõe.Art. 293. A penalidade de suspensão ou de 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo 

automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.Art. 294. Em 

qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade 

para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de 

ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante 

representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a 

suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, 

ou a proibição de sua obtenção.Parágrafo único. Da decisão que decretar 

a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do 

Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito 

suspensivo.Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que o (a, 

s) acusado (a, s) GABRIEL GARCIAS DE ANDRADE e LUCAS EDUARDO 

DE SOUZA AMBRÓSIO se encontra em local incerto e não sabido, 

determino a suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do 

procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação, bem 

como a sua apreensão, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao 

DENATRAN, determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, 

salientando que o (a) acusado (a) deve comparecer perante este juízo 

para ser citado e responder a presente ação penal, momento em que será 

imediatamente determinada a suspensão da presente medida.Após, caso 

o (a) denunciado não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP.Por fim, após cumprimento do acima 

determinado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aline Mrozinski Franco, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de março de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704517 Nr: 1608-57.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNE FAMELI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 
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OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Intimação dos advogados do acusado Sidne, Dr. Rafael Santos de Oliveira 

- OAB/MT nº 14.885 e Dr. Fernando Santos Queiroz Oliveira - OAB/MT nº 

27.159/O, que os autos encontram-se disponíveis em cartório aguardando 

apresentação de resposta à acusação.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324972 Nr: 3080-79.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMILSON DA SILVA MOURA, Cpf: 

62783025191, Rg: 1026809-0, Filiação: Marina dos Santos Silva e Celso da 

Silva Moura, data de nascimento: 14/03/1977, brasileiro(a), natural de 

Pedra Preta-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ADEMILSON DA SILVA 

MOURA, brasileiro, mecânico, nascido em Pedra Preta-MT, nascido em 

14/03/1977, filho de Celso da Silva Moura e Marina dos Santos Silva, RG 

1026809-0 SSP/MT pela prática dos crimes descrito no art. 306 da Lei nº 

9.503/97...DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, quanto ao direito de apelar, 

insta observar que, o réu respondeu ao processo em liberdade e, 

considerando que os requisitos da prisão preventiva encontram-se 

ausentes, portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo 

Penal, concedo ao réu a oportunidade de recorrer em liberdade da 

presente sentença.Solicito a devolução da carta precatória encaminhada à 

C o m a r c a  d e  C u i a b á / M T  ( f l . 1 0 9 )  i n d e p e n d e n t e  d e 

cumprimento.Comunique-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe o 

número do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que 

dera origem a presente Ação Penal. Transitando esta sentença em 

julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena, e, em seguida, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação.Oficie-se no prazo de 48 (quarenta e oito horas) as 

autarquias informando-as da pena imposta, e na ocasião da audiência 

admonitória o réu deverá entregar a sua CNH a este Juízo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 06 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.: 613058 Nr: 3583-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIMIRO MOREIRA TANAKA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 3583-61.2013.811.0064 – Cód. 613058

Vistos.

Considerando a manifestação do (s) causídico (s) à fl. 238, o qual informa 

que não patrocina os interesses do acusado Altimiro Moreira Tanaka 

Júnior conforme termo de renúncia de fl. 190.

Determino que se intime o (a) denunciado (a) ALTIMIRO MOREIRA 

TANAKA JÚNIOR para no prazo de 10 (dez) dias, informar ou constituir 

novo (a) advogado (a), para apresentar suas alegações finais, e em caso 

de ausência de recursos financeiros atuais, se necessita ser patrocinado 

(a) pela Defensoria Pública, neste caso justificar seus motivos.

Por fim, caso transcorra o prazo do (a) acusado (a) sem constituição de 

novo (a) patrono (a), remeta-se os autos à Defensoria Pública para 

apresentar memoriais finais em favor do (a) denunciado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, realizando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617503 Nr: 583-19.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IREMAR RODRIGUES SANTOS JUNIOR, 

VILSON DA SILVA ALCANTARA, GERSON ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20.438/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Cumprir a prestação pecuniária no valor de um salario mínimo (R$ 

1.045,00) parcelados em 5x de R$209,00, 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.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631728 Nr: 3798-66.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEO ROCHA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20.349/O-MT

 Autos nº 3798-66.2015.811.0064 – Cód. 631728

Vistos.

O (a, s) acusado (a, s) RONICLEO ROCHA RAMOS foi beneficiado (a, s) 

com a suspensão condicional do processo, submetendo-se às condições 

impostas (fls. 163/163-v).

À fl. 177, o representante ministerial pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, diante do cumprimento das condições impostas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que as pena mínima cominada ao delito imputado aos 

acusados enquadrou-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, 

suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas às fls. 

163/163-v, foram devidamente cumpridas, conforme se verifica nos autos, 

passando o período de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve 

a revogação do benefício e o mesmo não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do (a, s) acusado (a, s) RONICLEO ROCHA RAMOS, 

devidamente qualificado nos autos.

Por fim, DETERMINO que seja restituída ao acusado a fiança recolhida nos 

autos (fls. 43 e 44), para tanto, intime-se o mesmo para informar seus 

dados bancários a fim que seja feita transferência do valor mediante 
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alvará eletrônico.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631843 Nr: 3872-23.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18.304/O-MT, NALDECY SILVA DA SILVEIRA - OAB:20.588 MT

 Autos nº 3872-23.2015.811.0064 – Cód. 631843

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS às fls. 185, ante a certificação 

de sua tempestividade (fl. 186), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 207/215), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633224 Nr: 4865-66.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM, 

RICARDO BRITO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

18.145-A, GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - OAB:26.893/O MT, 

Thiago Souza Borges - OAB:9.035-MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR os réus 

Mauro Gabriel Rodrigues de Amorim, brasileiro, solteiro, nascido em 

31/07/1996, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2680035-7 

SSP/MT e CPF 054.690.931-07, filho de Reginaldo Rodrigues da Silva e de 

Sandra Aparecida de Amorim Rodrigues, residente na Avenida Gonçalves 

Dias, nº 424, quadra 29, lote 11, Bairro Monte Líbano, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT e Ricardo Brito Vasconcelos, brasileiro, 

solteiro, nascido em 25/11/1996, natural de Rondonópolis/MT, portador do 

RG 2262966-1 SSP/MT e CPF 056.047.671-07, filho de Gleydson Almeida 

Vasconcelos e de Josiane Brito, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 

913, Bairro Jardim Tropical, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, 

como incursos na prática do crime descrito no art. 157, § 2°, II, do Código 

Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637482 Nr: 8319-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO EUGENIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Diante da não aceitação da suspensão condicional do processo, 

mantenho os autos concluso para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 648438 Nr: 8809-42.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELITON ALBUEIS PARREÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 8809-42.2016.811.0064 – Cód. 648438

Vistos.

Considerando a juntada aos autos dos documentos (fls. 106/110), 

intimem-se as partes para manifestarem acerca dos documentos alhures 

mencionados, no prazo de 10 (dez) dias, nestes autos, bem como no feito 

apenso de cód. 642915.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, venham-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 649904 Nr: 10147-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silverio Pereira - 

OAB:OAB/MT 11.230-B

 Autos nº 10147-51.2016.811.0064 – Cód. 649904

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

JOÃO BATISTA QUINTINO às fls. 130/131, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 132), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 150/155), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658176 Nr: 7355-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CABRAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Camilo de Souza Junior 

- OAB:7.043/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Cumprir a prestação pecuniária no valor de um salario mínimo (R$ 

1.045,00) parcelados em 3x de R$348,33 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.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Determino a abertura do prazo de 05 (cinco) dias para defesa Dr. Alan 

Salviano dos Santos, neste ato representando o acusado, para carrear 

aos autos o instrumento de substabelecimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 641489 Nr: 2955-67.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Cumprir a prestação pecuniária no valor de um salario mínimo (R$ 

1.045,00) parcelados em 10x de R$104,05 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.

E) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642915 Nr: 4285-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELITON ALBUEIS PARREÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B/MT

 Autos nº 4285-02.2016.811.0064 – Cód. 642915

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos/cód. 648438.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663074 Nr: 11548-51.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WELINTON SIQUEIRA DE ARCANJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Perda da fiança prestada à fl. 16 e 25, que deve ser 

destinada/vinculada ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local.

E) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663114 Nr: 11586-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 11586-63.2017.811.0064 – Cód. 663114

Vistos.

O acusado HAROLDO RODRIGUES DO NASCIMENTO apresentou 

justificativa ao não comparecimento em juízo às fl. 87, noticiando que 

compareceu neste fórum em dezembro, contudo, o mesmo encontrava-se 

fechado em decorrência do recesso forense.

Instado a manifestar, o Ministério Público à fl. 90 informou que acolhe a 

justificativa apresentada.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu e, prorrogo o período de prova pelos meses que o 

denunciado deixou de comparecer em juízo, devendo o cartório certificar 

quais são os meses faltantes para cumprimento.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Por fim, intime-se o acusado para comprovar nos autos pagamento de 

ressarcimento à vítima JOSÉ ELSON PEREIRA DOS SANTOS conforme 

consignado na condição de letra “D” à fl. 74-v.

Intime-se. Notifique-se.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665708 Nr: 13946-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO REZENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13.301-A

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

F) Perda da fiança prestada à fl. 20 e 32, que deve ser 

destinada/vinculada ao pedido de providências/código 696442 
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(procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local.

G) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666728 Nr: 14811-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELLYPE SENNA FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FRANÇA TABOSA 

RIBEIRO - OAB:24.935/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente para informar seu endereço e atividade que 

estiver exercendo;

C) Perda da fiança prestada às fls. 19 e 31, que deve ser 

destinada/vinculada ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local.

Expeça-se carta precatória a Comarca de Cuiabá/MT para fiscalização do 

cumprimento das condições declinando o réu o seguinte endereço para 

sua intimação: Av. nigeria, n° 333, bairro: Jardim Aclimação, Residencial 

Harmonia, Torre 01, Ap. 203, telefone: (66) 999601-1190.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675219 Nr: 7144-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Perda da fiança prestada às fls. 17 e 26, que deve ser 

destinada/vinculada ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local.

E) Apresentar aos autos recibos comprovando o ressarcimento ao Estado 

pelos danos causados, no prazo de 60 dias.

 F) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677211 Nr: 8944-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DIAS JUSTINIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Perda da fiança prestada à fl. 20 e 31, que deve ser 

destinada/vinculada ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local.

E) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678840 Nr: 10422-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MELGAR LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, Rodolfo Pereira Fagundes - OAB:13.249

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo;

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Perda da fiança prestada à fl. 20 e 32, que deve ser 

destinada/vinculada ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local;
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E) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682785 Nr: 13893-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDN, JARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN GUILHERME DA COSTA 

GASPARETO - OAB:24.589/MT, JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO 

OLIVEIRA - OAB:24949/O

 Diante da não aceitação da suspensão condicional do processo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de julho de 2020 às 

16h20min.

Intimem-se as testemunhas e vítima.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Tangará da Serra/MT 

salientando o pagamento mínimo de indenização para vítima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 687901 Nr: 1136-90.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE JESUS BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Perda da fiança prestada à fl. 18 e 39, que deve ser destinada para 

vítima Otavio Pedro dos Santos Junior, telefone: (66) 9 9956-9157, qual 

ficou ciente por telefone neste ato para comparecer a 3° Vara Criminal.

E) Pagamento no valor de R$ 1.700,00 parcelado em 10x de R$170,00 cujo 

valor será destinado para a vítima Otavio Pedro dos Santos Junior e 

R$300,00 para a vítima Eliane Divina Almeida, telefone: (66) 99982-3596, 

que devera ser intimada para declinar dados bancários a fim de receber o 

valor destinado

F) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 688749 Nr: 1813-23.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Perda da fiança prestada à fl. 18 e 31, que deve ser 

destinada/vinculada ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local.

E) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689049 Nr: 2063-56.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGIE CAROLINI ALVES 

BATISTA - OAB:20025/0, BRUNO GARCIA PERES - OAB:14280-B, MAX 

PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:OAB/MT 13965, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Diante da não aceitação da suspensão condicional do processo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de julho de 2020 às 

14h00min.

Intimem-se as testemunhas e vítima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 691029 Nr: 3771-44.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

da ré e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo 

prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente a ré de que o descumprimento de quaisquer destas condições 

implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o processo 

imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 691144 Nr: 3871-96.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL LEMES JORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Cumprir a prestação pecuniária no valor de um salario mínimo (R$ 

1.045,00) parcelados em 10x de R$104,50, 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.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 691574 Nr: 4251-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVAN PEREIRA DOS SANTOS HORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15.217-MT

 Autos nº 4251-22.2019.811.0064 – Cód. 691574

Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pelo patrono do (a) acusado (a) 

às fls. 166/169, onde o mesmo informa que em razão da formatura de um 

sobrinho na cidade de São Paulo/SP, cuja passagem área foi adquirida 

anteriormente, assim, no dia que o ato se realizará (10.03.2020 às 17h30), 

em virtude do horário e do mesmo precisar deslocar até Cuiabá/MT, a fim 

de evitar as eventualidades do trajeto, pugna que o ato seja redesignado; 

dessa forma acato a justificativa apresentada e REDESIGNO a audiência 

anteriormente designada do processo para o dia 20.07.2020, às 17h30min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 692320 Nr: 4954-50.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PEREIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Perda da fiança prestada à fl. 17 e 32, que deve ser 

destinada/vinculada ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local.

E) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 692329 Nr: 4963-12.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Perda da fiança prestada à fl. 18 e 42, que deve ser 

destinada/vinculada ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local.

E) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 692515 Nr: 5153-72.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 
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prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Perda da fiança prestada à fl. 20 e 39, que deve ser 

destinada/vinculada ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local.

E) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 685126 Nr: 16010-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINNY DE OLIVEIRA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

da ré e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo 

prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Cumprir a prestação pecuniária no valor de um salario mínimo (R$ 

1.045,00) parcelados em 10x de R$104,05 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.

Fica ciente a ré de que o descumprimento de quaisquer destas condições 

implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o processo 

imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 690549 Nr: 3409-42.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CASSIMIRO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Perda da fiança prestada à fl. 27 e 24/28, que deve ser 

destinada/vinculada ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 694285 Nr: 6725-63.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OSNI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILIO RIBEIRO LACERDA 

- OAB:22704/O-MT, VALTENIR ROSA DA SILVA - OAB:23.511/O-MT

 Diante da não aceitação da suspensão condicional do processo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de julho de 2020 às 

15h00min.

Intimem-se as testemunhas e vítima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 694924 Nr: 7336-16.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA, TALYSON 

HENRIQUE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Autos nº 7336-16.2019.811.0064 – Cód. 694924

Vistos.

Considerando que o (a) acusado (a) TALYSON HENRIQUE ALMEIDA 

afirmou que não deseja recorrer da sentença proferida nos autos 

conforme certidão de fl. 193; RECEBO o recurso de apelação interposto 

pela defesa do (a) réu (ré) CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA à fls. 199, 

ante a certificação de sua tempestividade (fl. 200), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 223/227), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695460 Nr: 7847-14.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.
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C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o acusado comprove nos 

autos a sua atual situação de desemprego para justificar o não pagamento 

ao valor pecuniário a todos os impostos.

 Concedo o prazo de 12 meses para que o acusado comprove que fez o 

ressarcimento mínimo à vitima Ariosto Soares Miranda, cujo telefone (66) 9 

9989-3727.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 692991 Nr: 5551-19.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RISNEY VINICIUS NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Cumprir a prestação pecuniária no valor de um salario mínimo (R$ 

1.045,00) parcelados em 5x de R$209,00, 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.

E) Comparecer no dia 15.04.2020, às 15h00min no plenário do júri para 

assistir uma palestra a ser ministrada pela Policia Rodoviária Federal.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698702 Nr: 10511-18.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONI CLECIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o (a) denunciado (a) não está respondendo a outro 

processo criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por 

qualquer crime, acolho a proposta ministerial considerando a concordância 

do réu e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 02 anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo ao acusado (a) as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo;

C) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 30 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

D) Cumprir a prestação pecuniária no valor de um salario mínimo (R$ 

1.045,00) parcelados em 10x de R$104,05, 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.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 703993 Nr: 1210-13.2020.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTSM, VHRDS, ON4

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Portanto, diante do exposto, acrescentando, ainda, as razões expostas 

no parecer ministerial às fls. 103/105, e verificando que não houve 

nenhuma alteração fática ou jurídica que permita a revogação da prisão 

cautelar decretada anteriormente, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva pleiteada pela defesa do representado LAI TACÁSSIO 

SILVA MOREIRA. Intimem-se. Notifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698948 Nr: 10694-86.2019.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA ECHVERRIA, SILVANA PEREIRA 

DOS SANTOS, JANAINA DO NASCIMENTO ROLEMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA LIMA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY CRUVINEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, diante da ausência de legitimidade ativa (condição da 

ação) para persecução da queixa-crime, com fundamento no art. 395, II, 

do Código de Processo Penal, REJEITO A QUEIXA-CRIME interposta por 

CRISTIANE APARECIDA ECHVERRIA, SILVANA PEREIRA DOS SANTOS e 

JANAINA DO NASCIMENTO ROLEMBERG em desfavor de JESSICA LIMA 

ROCHA.Após, arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623641 Nr: 6431-84.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LUIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISADORA DO NASCIMENTO 

BARBOSA - OAB:18224, Olavo Claudio Luvian - OAB:16715-A MT

 Autos nº 6431-84.2014.811.0064 – Cód. 623641

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS às fls. 168, ante a certificação 

de sua tempestividade (fl. 180), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 181/190), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625933 Nr: 8037-50.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Wilson Jose dos 

Santos, 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 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.: 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 

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 08.05.2020, às 15h45min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617483 Nr: 563-28.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos 563-28.2014.811.0064 – Cód. 617483

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 08.05.2020, às 15h05min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 645907 Nr: 6693-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Solicito informações quanto ao cumprimento da Carta Precatória de fls. 

91, salientando mais uma vez a possibilidade da realização do ato por 

videoconferência.

 Saem os presentes intimados.

Voltem os autos conclusos para novas deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661191 Nr: 9926-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DA SILVA LISBOA, FABIO ROBERTO 

DIAS, RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos 9926-34.2017.811.0064 – Cód. 661191

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 08.05.2020, às 14h25min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662400 Nr: 10932-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 “Vistos.

Trata-se de cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido em 

desfavor do réu KEILA BATISTA DE OLVEIRA, em decorrência da decisão 

de fls. 90/91.

 Primeiramente cabe destacar que a prisão do denunciado foi decretada 

tão somente para garantia da instrução criminal, uma vez que ele não teria 

sido localizado para citação pessoal.

Contudo, com a prisão do acusado, não mais persistem os requisitos para 

a manutenção da prisão preventiva, pois a sua citação pessoal poderá ser 

devidamente realizada.

Ademais, quanto ao inciso II do art. 313, do CPP, após analisar estes autos 

e o sistema APOLO, constatei que o detido salvo justificável engano, não é 

reincidente, assim não há circunstâncias capazes de comprovar que o (a) 

réu (ré) coloca em risco a ordem pública.

Além disso, não há clamor público acerca dos fatos, tampouco existem 

evidências de que o acusado buscará obstar a aplicação da lei penal ou a 

prejudicar o desenvolvimento da instrução criminal.

Pelo exposto, REVOGO a prisão preventiva de KEILA BATISTA DE 

OLIVEIRA, mediante a imposição das seguintes condições:

1) Comparecer mensalmente a este juízo, a fim de informar e justificar 

suas atividades (art. 319, I, CPP);

2) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, VIII);

 3) Não mudar de residência ou se ausentarem da Comarca, por mais de 

15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); e

4) Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, 

CPP);

Determino a citação do (a) acusado (a) no presente ato e intimação da sua 

defesa constituída para apresentar resposta no prazo legal.

Por fim, determino a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, 

salientando que no ato da soltura, o (a) acusado (a) deverá ser 

devidamente citado (a), ficando desde já o Advogado ciente do prazo legal 

para apresentação da resposta escrita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656653 Nr: 6034-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO WILPPEL TABUA FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS RAMOS - OAB:25.594/0-MT, DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866

 Autos 6034-20.2017.811.0064 – Cód. 656653

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 08.05.2020, às 14h45min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639291 Nr: 960-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ZARACHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279-MT

 Autos nº 960-19.2016.811.0064 – Cód. 639291

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fl. 776, 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.: 692725 Nr: 5361-56.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EMILIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weslley Cardoso Ribeiro - 

OAB:5180/MT

 Autos 5361-56.2019.811.0064 – Cód. 692725

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 08.05.2020, às 15h25min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689902 Nr: 2816-13.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos 2816-13.2019.811.0064 – Cód. 689902

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 08.05.2020, às 13h45min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683710 Nr: 14758-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO FERREIRA DE ALMEIDA, EDSON DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Concedo vistas dos autos a Defensoria Publica pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca do réu Edson de Almeida, após 

manifestação, determino desde já a expedição de eventual mandado de 

intimação ou carta precatória a fim de proceder à inquirição da testemunha 

supramencionada.

 Saem os presentes intimados.

Voltem os autos conclusos para novas deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673566 Nr: 5641-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos 5641-61.2018.811.0064 – Cód. 673566

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 08.05.2020, às 15h20min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673635 Nr: 5708-26.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU BATISTA DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 5708-26.2018.811.0064 – Cód. 673635

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 08.05.2020, às 13h35min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679433 Nr: 11003-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKI RODRIGO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos 11003-44.2018.811.0064 – Cód. 679433

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 08.05.2020, às 14h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681326 Nr: 12814-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AFONSO FERRAZ ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL

TERMO DE AUDIÊNCIA

Número do Processo: 681326

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Ré: Pedro Afonso Ferraz Almeida

Data e horário: 09 de março de 2020, às 14h40min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. João Francisco Campos de Almeida

Promotor (a) de Justiça: Dr. Fábio Paulo da Costa Latorraca

Defensor (a) Público (a): Dr. Fernando Ciscato Bastos

Testemunha: Beatriz Lima

Vítima: Rosalina da Silva

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a presença das partes conforme 

relação acima.

Foram inquiridas a vítima Rosalina da Silva e a testemunha Beatriz Lima, 

cujos teores foram gravados em sistema digital.

As partes requerem a desistência de inquirição da testemunha Flavio Jose 

Pereira de Carvalho.

DELIBERAÇÕES

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Flavio Jose Pereira de 

Carvalho, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Solicito informações quanto ao cumprimento da Carta Precatória de fls. 67, 

salientando mais uma vez a possibilidade da realização do ato por 

videoconferência.

 Voltem os autos conclusos para novas deliberações.

 Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Luiz Francisco Vieira 

(Estagiário), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz (a) de Direito

Promotor (a) de Justiça: Defensor (a) Público (a):

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681682 Nr: 13050-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN AGUIAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 13050-88.2018.811.0064 – Cód. 681682

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 08.05.2020, às 15h10min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676763 Nr: 8536-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HITALO CESAR DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos 8536-92.2018.811.0064 – Cód. 676763

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 08.05.2020, às 14h40min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677086 Nr: 8839-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VALCELIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos 8839-09.2018.811.0064 – Cód. 677086

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 08.05.2020, às 13h55min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672020 Nr: 4307-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEILTO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos 4307-89.2018.811.0064 – Cód. 672020

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 
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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 08.05.2020, às 14h35min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699057 Nr: 10761-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA RITHA MARTINS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT

 Autos 10761-51.2019.811.0064 – Cód. 699057

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 08.05.2020, às 15h15min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698713 Nr: 10522-47.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FABRICIO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIARA CAROLINE DA SILVA 

GUILHERME - OAB:23069/O

 Autos 10522-47.2019.811.0064 – Cód. 698713

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 08.05.2020, às 14h10min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 694214 Nr: 6659-83.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS QUEIROZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 6659-83.2019.811.0064 – Cód. 694214

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 08.05.2020, às 13h30min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698502 Nr: 10375-21.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES CONCEIÇÃO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 10375-21.2019.811.0064 – Cód. 698502

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 08.05.2020, às 14h15min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698559 Nr: 10416-85.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEIDE DE JESUS SANTOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos 10116-85.2019.811.0064 – Cód. 698559

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 08.05.2020, às 15h00min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695594 Nr: 7979-71.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA MOREIRA MARTINS MIZUGUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:20.487

 Autos 7979-71.2019.811.0064 – Cód. 695594

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 08.05.2020, às 13h50min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696238 Nr: 8606-75.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 159 de 420



 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARIVALDO DOS SANTOS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos 8606-75.2019.811.0064 – Cód. 696238

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 08.05.2020, às 14h50min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696617 Nr: 8957-48.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PAIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES 

- OAB:6534, Idelvanda Rodrigues de Moraes - OAB:23583/O

 Autos 8957-48.2019.811.0064 – Cód. 696617

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 08.05.2020, às 14h55min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695416 Nr: 7806-47.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA GABRIELA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA PANTAROTO 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 377662

 Autos nº 7806-47.2019.811.0064 – Cód. 695416

Vistos.

 Diante do teor das certidões de fl. 22/23, nas quais constam que não foi 

possível intimar as vítimas VALDOMIRO DENADAI e MARIA NEIDE BORGHI 

DENADAI, uma vez que a casa de cor branca e grades cinza indicada no 

endereço constante do mandado de intimação está sempre vazia, tendo o 

Sr. Oficial diligenciado diversas vezes junto ao local, bem como na 

vizinhança não houve quem pudesse afirmar que as retromencionadas 

vítimas de fato residem no local, assim, resta prejudicada a presente 

missiva, razão pela qual determino que a mesma seja devolvida ao juízo de 

origem com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695433 Nr: 7823-83.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR SOLABARRIETA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 7823-83.2019.811.0064 – Cód. 695433

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 08.05.2020, às 14h05min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 690943 Nr: 3701-27.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAPHAEL CAETANO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Roberto Antonio 

dos Santos, Flavio Gonçalves da Silva, Orlando Pereira Andrade de Jesus 

e Reinaldo Pereira de Jesus Junior, 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.: 687229 Nr: 558-30.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos 558-30.2019.811.0064 – Cód. 687229

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 08.05.2020, às 14h20min.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 663897 Nr: 12404-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE LEMES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO DE LEMES BATISTA, 

Filiação: Luiza Lemes Batista e Valdevino Batista, data de nascimento: 

23/06/1969, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), 

operador de maquinas. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Aparecido de Lemes 

Batista, brasileiro, casado, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 
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23/06/1969, portador do RG 1482225-3 SSP/MT, filho de Valdevino Batista 

e de Luiza Lemes Batista, residente na Rua Belém, nº 244, Bairro Jardim 

Tropical, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas 

sanções do art. 306, “caput”, da Lei 9.503/97. (...)Sendo assim, torno 

definitiva a pena do réu em 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção 

e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo 

legal.Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o 

regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, diante do 

reconhecimento da reincidência.Analisando os autos, verifico que o réu 

não é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais 

acima delineadas, com esteio no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro 

determino proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir 

veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.A substituição de pena 

fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do 

reconhecimento da reincidência.DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, quanto 

ao direito de apelar, insta observar que, o réu respondeu ao processo em 

liberdade e, considerando que os requisitos da prisão preventiva 

encontram-se ausentes, portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código 

de Processo Penal, concedo ao réu a oportunidade de recorrer em 

liberdade da presente sentença.CONDENO o acusado ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais.Comunique-se ao Instituto de 

Identificação, informando-lhe o número do presente feito, bem como o 

número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal. 

Transitando esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e 

ao Instituto de Identificação.Oficie-se no prazo de 48 (quarenta e oito 

horas) as autarquias informando-as da pena imposta, e na ocasião da 

audiência admonitória o réu deverá entregar a sua CNH a este Juízo, caso 

possuir.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aline Mrozinski Franco, 

digitei.

Rondonópolis, 10 de março de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 688375 Nr: 1516-16.2019.811.0064

 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): PAMELA ALMEIDA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1516-16.2019.811.0064 – Código: 688375.Posto isso, o Juízo 

INDEFERE o pedido de acesso aos dados do aparelho celular apreendido 

em poder da indiciada. III – Da apresentação da defesa preliminar. 

NOTIFIQUE-SE a suspeita PAMELA ALMEIDA MENDES para oferecer 

defesa preliminar por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (LD, 55).Em 

analogia às previsões do art. 1.373, §3º, da CNGC, conste no mandado a 

obrigação de o Oficial de Justiça INDAGAR A ACUSADA SE ELA 

PRETENDE CONSTITUIR ADVOGADO, a nomeação de advogado dativo ou 

de Defensor Público para o patrocínio de sua Defesa, especificando as 

razões na segunda hipótese, de tudo elaborando certidão o 

Meirinho.Transcorrido o prazo sem resposta, conceda-se vista dos autos 

à Defensoria Pública, para oferecimento de DEFESA PRELIMINAR, devendo 

ser adotado imediatamente idêntico procedimento, caso desde logo 

informe a acusada que não irá contratar advogado para o patrocínio da 

defesa.OFICIE-SE a Gerência de Identificação de Rondonópolis para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, realize procedimento visando à identificação 

pessoal da acusada Pamela.OFICIE-SE aos Institutos de Identificação 

Estadual e Federal, à Polícia Federal e ao Cartório do Distribuidor local para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sejam encaminhado a este Juízo as 

respectivas certidões criminais em nome da acusada suspeita Pamela 

Almeida Mendes indicando a data do trânsito em julgado, caso assim 

haja.Com o cumprimento integral das presentes determinações, venham os 

autos CONCLUSOS para Juízo de recebimento da denúncia.Ciência ao 

MPE.Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário. SERVE A 

PRESENTE COMO MANDADO.Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro de 

2020.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 675820 Nr: 7705-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL MARQUES DE CASTRO, MAURÍCIO 

GONÇALVES DA SILVA, SIMONE LEAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, ONORIO 

GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Autos: 7705-44.2018.811.0064 – Código: 675820.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Certificado o decurso de prazo (fls. 440) para a Defesa Técnica do 

acusado Maurício Gonçalves da Silva apresentar razões, nos termos do 

art. 601 do CPP, vista dos autos ao MPE.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, vista dos autos ao MPE para no prazo 

de 08 (oito) dias contra-arrazoar os recursos já arrazoados pelas 

Defesas Técnicas dos acusados Raphael Marques de Castro e Simone 

Leal da Silva.

3. Após, na forma do art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que sejam 

os autos distribuídos a Câmara competente e analisado os respectivos 

recursos interpostos.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 06 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.: 693096 Nr: 5643-94.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PEREIRA, ANGELICA JESUS BRITO, 

RAMON SANTOS SANTANA, KAROLAYNE SALINA GARCIA, BRUNO 

HENRIQUE DA SILVA CUNHA, SUED ROMULO BEZERRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, DRIELLE 

BIANCA SILVA ELOY - OAB:19.752, FABIO CELESTINO DA SILVA - 

OAB:22798-0/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - 

OAB:15.193 MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107/MT

 Código 693096 a postulação defensiva encontra eco no art. 600, §4º do 

CPP, regra inserida pela Lei 4.336 de 1º de junho de 1964 .Contudo, o 

Juízo entende que referida regra não foi recepcionada pela CRFB/88 a 

partir da Emenda Constitucional 45/2004 que positivou como garantia 

fundamental a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) e o 

comando normativo inserto no art. 600, §4º do CPP vai de encontro ao 

postulado da razoabilidade (CRFB/88, LIV e LV) eis que demonstrada a 

ilegitimidade material do ato praticado pelo Poder Público por olvidar as 

máximas parciais do citado princípio. Na linha da CRFB/88, 5º, XXXV, o 

ingresso em Juízo deve ser efetivo e tempestivo não podendo o próprio 

Estado criar mecanismos que tergiversem garantias constitucionais.Por 

tudo o exposto, pronuncia-se a não recepção do §4º do art. 600 do CPP 

pela CRFB/88, em especial, frente aos incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII do 

art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. III – 1. 

RECEBE-SE a apelação interposta pelas Defesas Técnicas dos acusados 

Emerson Pereira e Ramon Santos Santana (fls. 973/974) porquanto 

presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade na representação 

e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse 

recursal), sendo que, eventual pagamento de custas é relegado para a 

fase do art. 804 do CPP. 2. Nos termos do art. 600 do CPP, INTIME-SE as 

Defesas Técnicas constituídas pelos acusados Emerson Pereira e Ramon 

Santos Santana para, no prazo sucessivo de 08 (oito) dias, apresentarem 

razões e, após, vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias, 

contra-arrazoar. 5. Certificado o decurso de prazo das Defesas Técnicas 

ou, após as devidas apresentações das razões, no prazo estipulado no 
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art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso a fim de que sejam os autos distribuídos à 

Câmara competente e analisado o Recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 664349 Nr: 12787-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR - 

OAB:11.843, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

OAB:13.047, LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - OAB:23.357

 Autos: 12787-90.2017.811.0078 - Código: 664349

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

INDEFERE-SE o pedido de renúncia de mandato, protocolizado no dia 30 de 

janeiro de 2020. Isso porque, consoante se infere do art. 5º, §3º da Lei 

8.906/95, o Advogado que renuncia ao mandato que lhe fora outorgado 

continua a patrocinar a Defesa do seu constituinte pelo prazo de 10 (dez) 

dias, interstício temporal que se sequer iniciou o escoamento porque não 

há prova da NOTIFICAÇÃO DA RENÚNCIA.

No mesmo sentido, o novo Código de Processo Civil, em seu art. 112 , 

dispõe que não se pode tributar ao combalido Judiciário o ônus de 

cientificar à parte da renúncia porque a lei que rege a atividade da 

Advocacia atribui o dever ao Advogado constituído , conclusão esta que 

também se extrai do art. 13 do Código de Ética e Disciplina do Advogado .

Posto isso, cumpra-se as determinações de fls. 117/18.

Intima-se a Defesa técnica, sob pena de incorrer no art. 265, do CPP .

Intime-se a Defesa Técnica da audiência designada para o dia 

11/março/2020, às 13h30, no Fórum desta Comarca.

Intima-se e cumpra-se.

Após, conclusos.

Rondonópolis/MT, 06 de março de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000401-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGUIMAR PIRES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000401-92.2020.8.11.0003 LUCINEIDE ROSA DE SOUZA - CPF: 

550.073.841-00 (REQUERENTE) MAGUIMAR PIRES GOMES - CPF: 

350.378.651-15 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em 

cumprimento ao presente mandado, no dia 06/03/2020, em sede de plantão 

judicial, compareci no endereço mencionado no mandado, oportunidade em 

que verifiquei tratar-se de um endereço comercial denominado "Pão de 

Queijo - Sabor Mineiro", local onde apesar de insistentemente bater palmas 

ali defronte, não logrei êxito em ser atendido. Ademais, ato contínuo tentei 

contato com o número telefônico mencionado no mandado, como sendo do 

réu, porém o número não existe. Sendo assim, não havendo outro 

endereço ou meio hábil de contatar o polo passivo MAGUIMAR PIRES 

GOMES mencionado no mandado, bem como não tendo o mesmo 

procurado este oficial até o término do plantão judiciário, não foi possível 

proceder com o cumprimento da medida liminar deferida. Ademais, em 

relação à vítima LUCINEIDE ROSA DE SOUZA, certifico que não foi 

possível intimá-la em virtude de não haver ninguém no endereço 

diligenciado, bem como por não conseguir contato no número telefônico 

mencionado no mandado como sendo de propriedade desta. /MT, 10 de 

março de 2020. FELIPE LOPES LUCENA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 602105 Nr: 6541-88.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO LIMA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 602105

Vistos etc.

Incialmente, RECEBO o Recurso em Sentido Estrito (fl. 77 e as razões de fl. 

77 vº), com fundamento no Artigo 581, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, ante sua tempestividade, conforme certidão de fl. 78.

 Assim, proceda-se a intimação do acusado por edital, para que apresente 

contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito.

Outrossim, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, nomeio o 

representante da Defensoria Pública Estadual, por seu digno Defensor 

Público, para patrocinar a defesa do acusado.

Após, retornem-me os autos conclusos para decisão sobre o juízo de 

retratação/sustentação do Recurso em Sentido Escrito.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 19 de novembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694555 Nr: 6978-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO GOMES MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 6978-51.2019.811.0064 - Código: 694555.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.
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Rondonópolis, 29 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 602105 Nr: 6541-88.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO LIMA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 602105

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, a em face de José Augusto Lima Sousa, devidamente qualificado 

nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos na denúncia.

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, interpôs o 

Recurso em Sentido Estrito às fls. 77.

A Defesa do acusado apresentou as contrarrazões às fls. 84/87.

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente as razões (fls. 77), MANTENHO integralmente a 

sentença de extinção de punibilidade de fls. 74/76 por seus próprios 

fundamentos.

Sendo assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observado o prazo do Artigo 591 Código de 

Processo Penal .

Às providências.

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.: 681602 Nr: 12976-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA FREITAS DE 

AQUINO - OAB:21706/O, IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:8213

 Código: 681602

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.

 Rondonópolis, 06 de Março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 646996 Nr: 7627-21.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 646996

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal em face do acusado Erasmo José Da Silva, 

devidamente qualificado nos autos, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a 

prática dos crimes descritos Artigos 71, 217-A, c/c Artigo 226, inciso II, 

todos do Código Penal, em concurso com Artigo 1º inciso VI, da lei 

8.072/90, nas disposições da Lei nº 11.340/06.

A sentença condenatória foi prolatada em 14/08/2018, tendo condenado o 

acusado em 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de 

reclusão em regime fechado (fls. 86/99).

 As partes foram intimadas, sendo que ocorreu o trânsito em 20/09/2019, 

26/08/2019 e 23/01/2020, respectivamente, defesa, Ministério Público e 

acusado.

 É o relatório. Passo a decidir.

 Inicialmente, a pena aplicada na sentença condenatória (15 (quinze) anos, 

11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime fechado), bem 

como o trânsito em julgado, assim, determino a imediata expedição do 

mandado de prisão em desfavor do acusado Erasmo José da Silva.

Ademais, considerando o disposto no Artigo 1.556 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial – CNGC , 

determino que após a expedição do mandado de prisão e o cadastramento 

no Banco Nacional de Mandados de Prisões, os autos deverão ser 

remetidos ao arquivo provisório aguardando a captura do acusado.

 Após, a captura do réu, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 666542 Nr: 14650-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER RODRIGO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE DATA DE 

AUDIÊNCIA PARA O DIA 31/03/2020, ÀS 13H30, NO EDIFÍCIO FÓRUM DE 

ITIQUIRA/MT, ENDEREÇO AVENIDA ÁLVARO JOSÉ MONTEIRO. S/Nº, 

CENTRO, CEP 78790-000.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667322 Nr: 353-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 667322

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 67/68) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 03/11/2020 às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 
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respectiva Carta Precatória.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil (por analogia).

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675611 Nr: 7510-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERESON VENTURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 675611

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 101, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673299 Nr: 5430-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 673299

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 57.

Com efeito, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/11/2020, às 14h.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 06 de Março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 691338 Nr: 4044-23.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 691338

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 69/70) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 04/11/2020 às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil (por analogia).

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 689924 Nr: 2835-19.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ACAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O-MT

 Diante do exposto, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado ALEXANDRO RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos 

e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro 

no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o acusado 

do pagamento das custas processuais, diante da presente sentença 

absolutória. Intime-se a vítima, do conteúdo da presente sentença, 

conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, 

por intermédio de sua representante legal. Notifique-se o acusado e seu 

defensor(a) da presente sentença, ocasião em que deverá ser indagado 

sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Por fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de 

eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de março de 

2020.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 697509 Nr: 9683-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL SILVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO 

- OAB:13.068, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4.273-B, PIETRA PY 

ALBERS - OAB:14.294, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11.213-A

 (...) a instauração da ação penal, não havendo que se falar em 

absolvição sumária. Dessa forma, designo audiência de instrução para o 

dia 04/11/2020, às 15h.Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo 

Penal, na audiência proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 

ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do referido 

Código, bem como, se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o(a)(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes. Procedam-se às 

notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, do Ministério 

Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do querelante e 
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do assistente, requisitando-se, se necessário.Havendo pessoas 

residentes em outras Comarcas, depreque-se. Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de Março de 2020.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 697765 Nr: 9862-53.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 697765

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 72/73) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 03/11/2020 às 

15h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil (por analogia).

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 699540 Nr: 11085-41.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON RODRIGUES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 699540

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 34/35) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 03/11/2020 às 

17h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil (por analogia).

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 699603 Nr: 11122-68.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 699603

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 100/101) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 03/11/2020 às 

14h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil (por analogia).

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 699605 Nr: 11124-38.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR GOMES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 699605

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 80/81) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 03/11/2020 às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 
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requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil (por analogia).

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Março de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 671700 Nr: 4057-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON SILVA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais finais.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 892895 Nr: 2741-94.2018.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIONE SANTOS - 

OAB:283.602-OAB-SP, THÁIS DUDEQUE GONÇALVES - OAB:77.566-PR

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação Penal que visa apurar a prática, em tese, do delito 

ambiental previsto no artigo 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98, imputado a 

SEARA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.

Em decorrência do cumprimento da condição imposta à indiciada (fl. 128), 

e do contido no parecer Ministerial à fl. 133, HOMOLOGO por sentença, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo de reparação do 

dano ambiental e transação penal celebrado nos autos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SEARA - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 

nº 75.739.086/0001-78.

Mantenho o valor recolhido por meio da guia judicial à fls. 130/131, 

depositado na Conta Única do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vinculado a estes autos para futura aplicação em projetos ambientais 

aprovados neste Juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a baixa e 

anotações de estilo, permanecendo o registro em livro próprio, apenas 

para os fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Ressalto que o feito será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido valor em livro próprio.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861285 Nr: 3618-68.2017.811.0003

 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: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR INOCENTE BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CARVALHO 

GONÇALVES - OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT

 Certifico, que designei para o dia 23/03/2020 às 13h para realização da 

vistoria a ser realizada pela SEMA, conforme determinado às fls. 217. 

Intimando os advogados da parte para que possa acompanhar o ato, caso 

assim entenda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878720 Nr: 9811-02.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ANDRE LUIZ PINTO, GUANADI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LONGUINI 

RAQUEBAQUE COSTA FUHR - OAB:5952/RO, FLAVIO RIBEIRO DE 

ALVARENGA - OAB:OAB/MG 130.394, Jéferson Nunes Arantes Fuhr 

- OAB:5249

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e art. 995 da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR os advogados das partes da audiência de inquirição 

de testemunha redesignada para o dia 01/06/2020 às 15h15 min. a ser 

realizada no Juizado Volante Ambiental de Cuiabá/MT, nos autos da carta 

precatória n. 1836-12.2019.811.0082.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1012745-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ELISIO POLTRONIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASEAL INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA (REU)

DANIELI SANTIN SCARPANTI (REU)

JOARES ANTONIO SANTIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA OAB - MS5159 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação ID n. 28231100 é tempestiva, assim intime-se a 

parte autora para, no prazo legal, querendo, apresente impugnação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009918-22.2019.8.11.0015

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:

WELLIGTON GARCIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

advogada da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da certidão negativa lançada aos presentes autos de ID 29917665.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004010-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIECKSON CAROLINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE DE FATIMA PEREIRA OAB - MT22609/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006204-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. S. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO VOLPATO FRANCA OAB - MT14172/O (ADVOGADO(A))

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

FABIANA PACHECO DE SOUZA OAB - 293.551.708-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006204-54.2019.8.11.0015. AUTOR(A): M. P. S. D. P. 

REPRESENTANTE: FABIANA PACHECO DE SOUZA REU: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos em 

correição. Observado nesta correição que a decisão lançada no Id. 

26935429 não se revela condizente ao deferir a tutela de urgência, 

reconhecido os requisitos de mister, previsto no art. 300 do CPC, mas 

condicionar seu efetividade à preclusão recursal. É o mesmo “dar com 

uma mão e tirar com a outra”. Não atende aos fins colimados e nega 

reflexamente, essa condicionante, o prévio reconhecimento dos aludidos 

requisitos da tutela de urgência. Aliás, nessa ótica, de certo modo 

“incentivada” pela indevida condicionante, a parte demandada agravou de 

instrumento. Porém, vislumbrado o mesmo direito reconhecido por este 

juízo, em grau recursal, a agravante não obteve a liminar advogada. De 

modo que a decisão permanece rija e deve ser efetivada, a implicar, nessa 

perplexidade, na revogação de parte da decisão de Id. 26935429, 

excluindo a condicionante de que só teria executoriedade após o decurso 

do prazo recursal. Portanto a decisão é exequível de plano. Nesse passo, 

promova-se imediatamente o seu cumprimento, revogando a limitação 

referida. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de março de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 213847 Nr: 14057-10.2014.811.0015

 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: VERA LUCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUZIGNANI E BUZIGNANI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO WILLIAM MACIEL - 

OAB:61465

 Vistos em correição.

Dificultoso extrair dos autos contra quem foi intentada a ação, já que 

evidente a divergência quanto ao devedor cadastrado no polo passivo e 

àquele especificado na petição inicial.

 Portanto, esclareça a parte autora em face de quem ajuizou a demanda.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 208299 Nr: 9672-19.2014.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES BARBOSA - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Condeno a parte autora a pagar as custas e 

despesas processuais, a teor dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem 

condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade.Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de 

Justiça, posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça.Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente.Custas e as despesas processuais, por 

conta da parte exequente. Porém, suspensa a sua exigibilidade por cinco 

anos, quando prescreverá, se até lá não restar demonstrado ter superado 

a hipossuficiência econômico-financeira reconhecida, uma vez que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem condenação em 

honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de indevida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e 

arquive-se, com as anotações necessárias.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 242362 Nr: 13604-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA SEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB/SP 94.243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Sem custas remanescentes. Condeno a parte autora 

a pagar as custas e despesas processuais, dado o princípio da 

causalidade. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a 

inexistência de litigiosidade.Sem qualquer averbação judicial no órgão de 

trânsito respectivo. Descabe ao Poder Judiciário eventual baixa de 

constrição que não ordenou. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.Renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se e 

ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 115570 Nr: 8298-41.2009.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA DO CARMO TRINDADE PREVEDELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:OAB/MT 7839-B, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos em correição.

Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a busca de bens via 

sistema INFOJUD, aviado por New Agro Agrícola Comércio e 

Representações Ltda., devidamente qualificado.

Inicialmente, ainda que a parte requerente tenha peticionado pela 

reconsideração da decisão de p. 242/243, o pedido não trouxe qualquer 

justo motivo para a retração, a não ser cópia do agravo interposto. 
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Elemento insuficiente para sustentar a dita reconsideração.

Pelo contrário, utilizado pela parte exequente os meios recursais 

adequados para a reavaliação da decisão, o qual, inclusive, foi dado 

provimento, conforme r. decisão de p. 253/255, ocorrendo assim a perda 

de objeto do presente pedido de reconsideração da decisão.

 Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão indeferindo a 

pesquisa via sistema INFOJUD, uma vez que ausente o interesse em 

virtude da perda do objeto.

No mais, em virtude da r. decisão de p. 253/255, que proveu o recurso de 

agravo de instrumento interposto, cumpra-se conforme determinado, de 

modo a buscar bens em nome da parte executada Monica do Carmo 

Trindade Prevedello, através das declarações de imposto de renda dela 

feitas à Receita Federal.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a tramitar em 

segredo de justiça, devendo a secretaria proceder o necessário para 

identificação visual de tal condição, a ser respeitada com rigor.

Ancoradas as declarações de imposto de renda, pronuncie-se a parte 

exequente em 10 dias, requerendo o que lhe for de direito, também instada 

a cooperar e agir probidade e boa fé, pois o tempo urge, ainda mais para 

ela, a ser efetivado o direito em tempo razoável.

Se permanecer inerte por prazo superior a 30 dias, renove-se sua 

intimação para dar andamento ao processo em 05 dias, sob pena de 

extinção por abandono. Nada requerendo, intime-se pessoalmente a parte 

exequente para seguir com o feito em 05 dias, consignando-lhe a mesma 

consequência, se não agir no referido prazo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192856 Nr: 14569-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA PALMIER, PALMIER E PALMIER 

CIA LTDA. ME

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 119, pelo prazo de 01 

ano, conforme autoriza o art. 921, inciso III, do CPC, a fim de que sejam 

encontrados bens de propriedade da parte executada passíveis de 

penhora.

Com a suspensão do processo, de acordo com o § 1º do aludido art. 921 

do CPC, sobrestado também resta o curso da prescrição.

Decorrido o prazo de 01 ano sem indicação de bens da parte devedora, 

proceda-se o arquivo provisório do feito, a serem desarquivados a 

qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes, quando indicados ou 

localizados bens a penhora (CPC, art. 921, §§ 2º e 3º).

 Vencido o prazo acima assinalado sem manifestação da parte exequente, 

começará a correr o prazo da prescrição intercorrente, conforme o 

mesmo art. 921, § 4º, do CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 24097 Nr: 1813-69.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MARIA PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S H COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, MARIA 

AMELIA SWENSON HERNANDES, ELISEU HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a precedente decisão de p. 134, onde foi deferida a 

suspensão do feito pelo prazo de 06 meses, bem como em atenção aos 

princípios da razoável duração do processo, celeridade processual e 

efetividade da prestação jurisdicional (art. 4º e 8º do CPC), é inviável o 

deferimento do pleito pelo prazo requerido, devendo ser concedida 

apenas parcialmente, uma vez que o prazo máximo de suspensão do 

processo é de 01 ano, conforme disposição do art. 921, inciso III, do CPC.

 Calha acentuar, caso fosse possível a suspensão do feito, e 

consequentemente do prazo prescricional, por tempo superior aquele 

estabelecido pelo art. 921, inciso III, do CPC, tornaria inócuo o instituto da 

prescrição. Sendo que jamais aproveitaria ao devedor, inclusive ao 

judiciário, a manter abarrotados os seus escaninhos e tornar ineficaz o 

processo judicial, além de contrapor a intenção do legislador quando 

instituiu a prescrição intercorrente no atual CPC, qual seja, impedir a 

procrastinação do feito.

Diante disso, defiro, em parte, o pedido de suspensão da execução de p. 

175, apenas para suspende-lo pelo prazo complementar de 06 meses, 

conforme autoriza o art. 921, inciso III, do CPC, haja vista o feito já vir se 

arrastando por quase 20 anos, a fim de que sejam encontrados bens de 

propriedade da parte executada passíveis de penhora.

Com a suspensão do processo, de acordo com o § 1º do aludido art. 921 

do CPC, sobrestado também resta o curso da prescrição.

Decorrido o prazo de 06 meses sem indicação de bens da parte devedora, 

proceda-se o arquivo provisório do feito, a serem desarquivados a 

qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes, quando indicados ou 

localizados bens a penhora (CPC, art. 921, §§ 2º e 3º).

 Vencido o prazo acima assinalado sem manifestação da parte exequente, 

começará a correr o prazo da prescrição intercorrente, conforme o 

mesmo art. 921, § 4º, do CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 173374 Nr: 8570-30.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274-PR, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25.276 

OAB/PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53612 - 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924

 Vistos em correição. [...] Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Vislumbrado no termo do acordo que o terceiro 

interessado quitaria o valor estipulado até o dia 30/09/2019. Assim, tendo 

em conta que o prazo já foi suprido, sem manifestação da parte 

exequente, subtende-se que este foi cumprido em seus termos. Logo, 

quitada integralmente a obrigação, impositiva a extinção da execução, pois 

exaurido o seu mérito. Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e 

definidas as condições, cumpridas, homologo o acordo travado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, 

nos termos dos arts. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo e 

declaro extinta a execução em pauta. Sem custas remanescentes. Custas 

processuais e honorários advocatícios, pelo terceiro interveniente. Sendo 

que, conforme item 6 do acordo, tanto os honorários, quanto as custas 

processuais, já estão incluídas no valor do pagamento. Ademais, as 

partes renunciam aos honorários sucumbenciais, conforme mesmo item 

supramencionado. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211072 Nr: 11814-93.2014.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO RUY SACCHETT DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO CEZAR SILVEIRA, CERÂMICA 

MARILIN LTDA. EPP, JMD EMPREENDIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO RIBEIRO FURTADO 

BLANCO - OAB:8450/MT, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:

 Intime-se o advogado da parte requente para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça às fls. 

745, a seguir descrita: "ertifico, em cumprimento ao respeitável mandado 

expedido nestes autos, que NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO 

do requerido EDIVALDO CEZAR SILVEIRA, em razão de não o ter 

encontrado, pois, após diligências frustradas nos outros endereços 

indicados, na Rua das Rosas, 325, fui recepcionado pelo Sr. Ivaldo Sérgio 

da Silveira, irmão do requerido, o qual informou que ele se mudou de Sinop 

há cerca de 5 anos, primeiramente rumo ao Paraguai e agora as 

informações são de que estaria na Europa, em local não conhecido. 

Nestes termos, estando o requerido em lugar incerto e não sabido, 

interrompo minhas diligências e devolvo o presente mandado para os 

devidos fins.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117839 Nr: 10188-15.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO MURARA GARCIA, MARIA APARECIDA RUIZ 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA MARTINS - 

OAB:8498/MT, MÁRCIA TAPPÁRO - OAB:RS/61.637, RICARDO 

DELGADO PRETI - OAB:9703-A/MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar a 

planilha atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117954 Nr: 10269-61.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA, LEDOCIR ANHOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Intime-se a parte credora para, em 05 dias, dar andamento processual 

adequado conforme acima determinado, sob pena de arquivamento, nos 

termos da r. decisão de fls.89.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 231171 Nr: 6339-25.2015.811.0015

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR SIMONETO ESTAVARENGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE DE ANDRADES, JOSEMAR 

FERNEDA, CLAUDIO DA SILVA, APARECIDO VAZ, ALFREDO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT, SUELEN DOROTI DENICOLO - OAB:18.589/MT

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

JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - OAB:17599 - MT, LEONARDO DIAS 

FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 Vistos em correição.

Manifestem-se as partes, em 10 dias, especificando as provas que ainda 

pretendem produzir.

Em seguida, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 231172 Nr: 6340-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISANDRO BOESING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE DE ANDRADES, JOSEMAR 

FERNEDA, CLAUDIO DA SILVA, APARECIDO VAZ, ALFREDO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T, SUELEN DOROTI DENICOLO - OAB:18.589/MT

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

JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - OAB:17599 - MT, LEONARDO DIAS 

FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerente, em 10 dias, sobre a frustrada citação do 

requerido Aparecido Vaz, pugnando o que entender de direito.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 231173 Nr: 6341-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON APARECIDO ESTAVARENGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE DE ANDRADES, JOSEMAR 

FERNEDA, CLAUDIO DA SILVA, APARECIDO VAZ, ALFREDO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T, SUELEN DOROTI DENICOLO - OAB:18.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, JOSE RICARDO OLIVEIRA - OAB:17599-O/MT, 

LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte requerente, em 10 dias, sobre a frustrada citação do 

requerido Aparecido Vaz, pugnando o que entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219756 Nr: 18158-90.2014.811.0015

 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: ALVORADA MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE 

SEGURANÇA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, MARCELO REBERTE DE MARQUE - 

OAB:OAB/SP 219733, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:OAB/MS 11.235

 Intime-se a parte requerida para manifestar nos autos no prazo legal, 

acerca da proposta de honorários apresentada às fls. 257/258.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 226497 Nr: 3625-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DE ANDRADES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO ESTAVARENGO, 

VALDENIR SINONETO ESTAVARENGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T

 Vistos em correição.

Aguarde-se o deslinde dos feitos em apenso.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200317 Nr: 2977-49.2014.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 CERTIFICO que os RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte 

requerida foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as CONTRARRAZÕES ao referido Recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202516 Nr: 4943-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE NEZ, VITALE INDUSTRIAL 

NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da petição de fls. 434/437.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204511 Nr: 6587-25.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDIMAR BIAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ VEÍCULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA RONFIM GOBBI - 

OAB:OAB/MT 12.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração às fls. 308/310 foram 

opostos no prazo legal. Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se 

o advogado da parte requerida para, querendo apresentar as 

Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205225 Nr: 7174-47.2014.811.0015

 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: ALEXANDRO PAULINO JULIANOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, ADRIANO 

PADOVAN JUBILEU, COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeson Pereira da Silva - 

OAB:15846 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:MT 20.715/O, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677/MT, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:13851/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 Intime-se o requerente para, no prazo legal, manifestar acerca da defesa 

apresentada pela Defensoria às fls. 329, nos termos da r. decisão de 

fls.327.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 255746 Nr: 1268-08.2016.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO - OAB:19729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274-PR, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, LUCIANA 

SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25.276 OAB/PR, RAFAEL CORDEIRO 

DO REGO - OAB:45335, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137, 

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53612 - PR

 Vistos em correição. [...] “EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS. APELAÇÃO 

PREJUDICADA. Tendo as partes firmado acordo nos autos da ação de 

execução, a qual foi julgada extinta pelo juízo a quo em razão do 

pagamento, os embargos à execução, que versavam sobre o teor das 

cláusulas contratuais, perderam seu objeto. Em consequência, resta 

prejudicada a apelação. APELAÇÃO PREJUDICADA.”. (Apelação Cível Nº 

70042603829, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/08/2014, Publicado 

no DJE em 28/08/2014). Isto posto, pela perda do objeto, nos termos dos 

arts. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta a 

ação em pauta. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

ficaram a cargo da embargante, conforme petição de p. 292, devidamente 

assinada pelas partes e seus causídicos. A parte embargante renuncia 

aos honorários sucumbenciais, conforme expendido na petição 

supramencionada. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se e ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 42296 Nr: 6669-08.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Isto posto, determino que a parte exequente apresente em 10 dias o 

referido demonstrativo além de dar prosseguimento ao feito na forma que 

entender de direito, devendo a parte adversa se pronunciar no mesmo 

prazo sobre mencionado demonstrativo, dando por intimado, como de fato 

foi, o executado da r. decisão de p. 235, a definir ainda, modificando-a 

nesta parte, que não há se falar em nova citação do executado na ação 

em que já foi citado, por conta de mera conversão da espécie executiva. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210273 Nr: 11219-94.2014.811.0015

 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: JUAREZ GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de p. 318, a determinar seja feita consulta na conta 

depósito judicial, a fim de apurar o saldo atual existente vinculado ao 

presente feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127846 Nr: 7060-50.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUNARDO LAGUARDIA MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS SOM AUTOMOTIVO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, 

podendo ser aplicada quando evidenciados os requisitos estabelecidos no 

art. 50 do Código Civil.

Sob a égide do Código de Processo Civil vigente, a desconsideração da 

personalidade jurídica figura como incidente processual, devendo ser 

instaurado em autos apartados, com indicação do endereço para citação 

de seus sócios, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório, 

conforme determinado pelo art. 133 e seguintes do CPC.

Assim, necessário que o referido pedido seja processado de acordo com 

o que determina a Lei Processual, que é a regra. Somente será 

dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da 

personalidade jurídica for requerida na inicial. O que não é o caso.

Intime-se a parte credora para, em 05 dias, dar andamento processual 

adequado conforme acima determinado, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 162680 Nr: 10477-74.2011.811.0015

 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: ROZELI DA COSTA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, R.C. 

ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA - CREDFORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, 

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos em correição. [...] Na hipótese de não pagamento, acrescida a 

multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita também 

esta desde logo pelo senhor meirinho. Salvo se a avaliação depender de 

conhecimentos técnicos especializados, hipótese em que, certificado a 

respeito, será nomeado avaliador, cujos honorários respectivos, conforme 

a coisa a ser avaliada, serão arbitrados posteriormente, a serem supridos 

pela parte exequente e carreados à parte executada ao final. 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 exequente a indicá-los, procedendo-se 

conforme tópico anterior. Se a parte executada resolver impugnar a 

execução deverá efetivá-la em 15 dias, após esgotado o prazo quinzenal 

para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, na forma do art. 525, caput, do CPC. Hipótese em que deverão 

os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, declarando-se em 

quais os efeitos, que de regra não terá efeito suspensivo, abrindo-se 

vistas à parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 129418 Nr: 8633-26.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES FELIPETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, 

BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, BURITIS CENTRO NORTE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Isto posto, defiro as alterações no cadastro dos procuradores para, 

dentre outros fins o de receber intimações, mantendo, exclusivamente, os 

nobres advogados indicados por cada parte em suas respectivas 

petições, procurações e substabelecimentos às p. 413/428, 429/430 e 

431/434. Anote-se.Revogo a decisão de p. 356, uma vez que a dívida 

abrange a integralidade dos valores bloqueados.Determino o levantamento 

integral dos valores vinculados aos autos e depositados na conta única, 

com os acréscimos legais decorrentes da sua manutenção, em favor da 

parte exequente, devendo ser transferidos para a conta indicada às p. 

434 por meio de alvará eletrônico judicial.Promova-se a juntada dos 

extratos da conta única evidenciando a quantia existente com juros e 

correções desde a data de sua vinculação aos autos.Após, remetam-se 

os autos à contadoria para apuração do débito remanescente.Com o 

cálculo atualizado encartado nos autos, intimem-se as partes para 

requererem o que entender de direito no prazo de 05 dias.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192776 Nr: 14487-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON LUÍS BELLINCANTA, MARLY 

CLEMÊNCIA BELLINCANTA, BML ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIONA ROSADO CASCUDO 

RODRIGUES ROMANO - OAB:OAB/RN 4.104, DANIEL SOUZA VOLPE - 

OAB:214.490-SP, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/CE 6.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, JOEL LUIS THOMAZ 

BASTOS - OAB:122443/SP

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido da parte exequente de p. 225/226.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos imóveis indicados pelo 

exequente na referida petição de p. 225/226.

 Se aceitos os bens constritados e não liberados judicialmente, 

penhore-os, mediante termo, e avalie-os o senhor oficial de justiça, ainda 

que de forma indireta, somente se não for possível a forma direta, 

intimando-se a parte executada e os intervenientes hipotecantes, inclusive 

acerca do seu encargo como depositária judicial, ressalvada a 

possibilidade, se assim for requerida justificadamente, de os bens serem 

entregues à parte exequente sob a mesma condição de depositário 

judicial, na forma do art. 840, § 2º, do CPC.

 Sobre a avaliação, digam as partes em 05 dias, devendo a credora 

posicionar-se a respeito da prevalente adjudicação, se lhe interessar, ou 

indicar sem demora a forma de alienação pretendida.

 Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma que for indicada.

Após, cumpridas as diligências retro, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123084 Nr: 2254-69.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KATY DANIELA VIEIRA SANCHES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERÁVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8593/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE YULIKA ANTUNES 

YANAGUI - OAB:OAB/MT 15.647, ANDRÉ LOPES AUGUSTO - OAB:S/P 

239766, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730/MG, 

MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566

 Vistos em correição. [...] Decido. [...] Neste mesmo raciocínio, condenação 

em honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atribuído a 

causa, que foi de R$ 10.000,00, significando honorários advocatícios de 

R$ 1.000,00. Se pro rata, significa ônus da metade desse valor por conta 

da requerida: R$ 500,00. Este é o valor que a nobre advogada da autora 

pode exigir. E não seus mirabolantes pedidos acima relatados. [...] 

Conforme já assinalado, descabidos os mirabolantes pedidos, neles 

também inclusos multa e honorários advocatícios no cumprimento de 

sentença (que não tem razão de existir, tanto que revogada acima a 

insubsistente decisão de p. 257) em 10% cada um. Nenhum razão de ser 

de ambos, conforme já explanado, sobrando à nobre advogada da autora 

os honorários advocatícios sucumbenciais pro rata estabelecidos, a 

somar 5% do valor da causa, já definido acima. Do mesmo modo, por fim, 

mais absurdo ainda são os pleitos de negativar o nome do banco e 

constritar ativos financeiros dele, se diligentemente disponibilizou, por 

sinal, em dobro, os cobiçados honorários sucumbenciais da contraparte. 

Portanto, indefiro ambos os pleitos de cumprimento de sentença da parte 

autora, acolhendo, entretanto, em parte, os pedidos do banco requerido as 

p. 216/217, de maneira a determinar o seguinte: 1. Levante-se, mediante 

alvará judicial em conta bancária a ser indicada pela nobre advogada da 

parte autora, os seus honorários advocatícios, no patamar de 5% do valor 

atribuído à causa, devidamente corrigido pela variação mensal do INPC e 

com juros moratórios 1% ao mês, até o depósito efetuado pelo banco 

requerido, a partir de quando acrescerá a remuneração própria da conta 

“depósitos judiciais”. 2. Levante-se o remanescente depositado em favor 

do banco requerido na conta por ele indicada à p. 216, mediante alvará 

judicial. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 270673 Nr: 10219-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CITADDELA, BRUNA BANDERA

 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: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Vistos em correição.

Pugnou a parte credora à p. 238 seja constatado, por oficial de justiça, se 

a empresa executada está localizada no endereço fornecido nos autos, a 

fim de verificar se suas atividades estão em funcionamento, em razão das 

informações prestadas pela CC-SEMA às p. 218/235. Pleiteou, na mesma 

ocasião, seja efetuada a inclusão do nome da devedora nos órgãos 

restritivos de crédito.

 Convém ressaltar que a diligência requerida à p. 238, é atribuição do 

próprio exequente em promovê-la, a quem cabe intentar na busca de 

informações, visando à satisfação da sua dúvida acerca do 

funcionamento ou não da empresa no endereço estabelecido.

 Nesse contexto, não se vislumbra nenhum privilégio processual ao 

exequente, razão pela qual indefiro o pedido.

Por fim, conforme autoriza o art. 782, § 3.º, do CPC, expeça-se certidão de 

débito atualizado, entregando-se à parte exequente, para os fins devidos, 

a ser comprovado nos autos.

Calha assentar que a inscrição pretendida deverá ser feita a cargo da 

parte interessada, mesmo porque os órgãos de proteção ao crédito, como 

Serasa, SPC ou qualquer outro são entidades privadas que visam lucro e, 

a princípio, não são alcançados pela assistência judiciária gratuita.

Intime-se o exequente para dar andamento adequado ao processo, em 05 

dias, requerendo o que entender devido.

Anote-se o nome do causídico substabelecido à p. 239.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 352696 Nr: 5504-95.2019.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do 

art. 5°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal.De igual modo, indefiro a concessão do 

pagamento das custas processuais de forma parcelada.Determino à parte 

embargante indicar o valor da causa corretamente, de acordo com a sua 

pretensão e, promover o preparo respectivo em 15 dias, na forma da Lei 

estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das 

disposições do art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial, pela inobservância do art. 292, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Intime-se.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 349360 Nr: 3276-50.2019.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON LUÍS BELLINCANTA, MARLY CLEMÊNCIA 

BELLINCANTA, BML ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, JOEL LUIS THOMAZ 

BASTOS - OAB:122443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIONA ROSADO CASCUDO 

RODRIGUES ROMANO - OAB:OAB/RN 4.104, DANIEL SOUZA VOLPE - 

OAB:214.490-SP, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/CE 6.814

 Isto posto, indefiro o parcelamento das custas judiciais, ante as 

evidências de que a parte embargante não se enquadra no conceito 

jurídico de hipossuficiência, mesmo que momentaneamente, devendo 

preparar o feito em 15 dias.Caso não haja o preparo do feito no referido 

lapso, será cancelada sua distribuição e consequentemente extinto o 

processo sem alcance de mérito, equivalendo ao indeferimento da petição 

inicial, a teor dos arts. 290, 320 e 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 

485, incisos I e IV, todos do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156217 Nr: 3365-54.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO FAGUNDES, MATO GROSSO 

COMUNICAÇÕES LTDA-ME (JORNAL NORTÃO NOTÍCIAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12.687-B, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, LUCA 

RIZZATTI MANDES - OAB:20974/O, THALES DEMARCHI DA SILVA - 

OAB:24131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Intime-se o exequente para, no prazo legal, manifestar acerca do malote 

digital/ofício às fls. 908/909.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159940 Nr: 7278-44.2011.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRO SILVIO STEGMANN, ANGELINA STEGMANN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GUEDES PEREIRA, HOMERO 

CORRÊA DE ARRUDA FILHO, NOEMY OMETTO CORRÊA GUEDES 

PEREIRA, CONSTANTE OMETTO CORRÊA DE ARRUDA, RENATA GUEDES 

PEREIRA DE CASTRO, ROBERTA GUEDES PEREIRA SILVA, ANDRE 

GUEDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:15479/MT, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CAMERLINGO - 

OAB:OAB/SP 104.857, ANDRE CAMERLINGO ALVES - OAB:OAB/SP 

104.857, GISLENE BARBOSA DA COSTA - OAB:OAB/SP 130.809, 

MARCO ANTONIO GUEDES PEREIRA - OAB:OAB/SP 104.335

 Vistos em correição.

Ante a notícia de que as partes estão em tratativas de composição 

amigável (p. 288), ei por bem cancelar a solenidade ora aprazada para o 

dia 12/03/2020.

Aguarde-se, pelo prazo de 30 dias, informações acerca da possível 

composição, conforme requerido à p. 288.

 Exaurido o prazo mencionado, sem informes, proceda o requerente com a 

ação, pugnando o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192507 Nr: 14206-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCLAMATA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBEMA CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA WECCHIO - OAB:12049/SC, DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Transcorrido o prazo de suspensão do art. 921, 

inciso III, do CPC concedido ao exequente à p. 136, e, respectivamente à p. 

145, não é cabível a concessão de novo prazo de suspensão em razão 

de implicar em mera protelação ad eternum, o que é contrário ao princípio 

da razoável duração do processo, celeridade processual e efetividade da 

prestação jurisdicional (art. 4º e 8º do CPC).Calha acentuar, tal suspensão 

inclusive já foi deferida mais de uma vez, conforme relatado acima. 

Entretanto, a primeira decisão de p. 136 não destacou o instituto da 

prescrição intercorrente, razão pela qual foi deferida novamente, a 

atender o princípio da não surpresa (art. 9º e 10º do CPC), bem como a 

clareza na decisão. Ainda, caso fosse possível reiteradas suspensões do 

feito, que resultaria também na suspensão do prazo prescricional, tornaria 

inócuo o instituto da prescrição, que jamais aproveitaria ao devedor, 

inclusive ao judiciário, mantendo os seus escaninhos abarrotados e 

tornando ineficaz o processo, além de contrariar a intenção do legislador 

ao instituir a prescrição intercorrente no atual CPC, qual seja impedir a 

procrastinação do feito. [...] Diante disso, Indefiro o pedido de suspensão 

de p. 149. Por fim, remetam-se os autos ao arquivo administrativo, a iniciar 

a contagem do prazo prescricional intercorrente desde o transcurso do 

período de suspensão. Calha assentar que o processo poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes, se 

localizados ou indicados bens a penhora em nome do executado, ou, 

ainda, se verificada a prescrição intercorrente. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 189134 Nr: 10459-82.2013.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUMAT INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, indefiro, neste momento processual, o pedido de citação da 

parte executada por hora certa, bem como a concessão de ordem de 

arrombamento e reforço policial, por serem estas 

insubsistentes.Promova-se a citação da parte requerida no endereço 

informado em petição de p. 112, sem as atribuições pretendidas.Após, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 189367 Nr: 10717-92.2013.811.0015

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMA COMERCIO DE GRÃOS LTDA, RENATO 

MATOS GARCIA MAIA, ANA PAULA MATOS GARCIA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

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

 Vistos em correição.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.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, do aludido Codex.Fixo desde já os honorários advocatícios nesta sede 

em 10% sobre o valor exequendo, acaso não efetuado o pagamento pela 

parte executada no referido prazo quinzenal, na esteira dos arts. 85, § 2.º 

e § 8.º, e 523, § 1.º, ambos do Código de Processo Civil.Na hipótese de 

pagamento parcial voluntário, a multa e os honorários advocatícios 

incidirão sobre a dívida remanescente. Força do art. 523, § 2.º, do CPC.Na 

hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho. Salvo se a avaliação depender de conhecimentos técnicos 

especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado 

avaliador, cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, 

serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e 

carreados à parte executada ao final. 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. [...] 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193434 Nr: 15196-31.2013.811.0015

 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: JULIANO MARTINS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:OAB/MT 17.220, NELSON SARAIVA 

DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo da petição às fls. 95, intime-se o advogado da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, dar prosseguimento ao 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 199868 Nr: 2569-58.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, JOSEMAR 

COCATTO, MARIA DE FÁTIMA PRECE COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967
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 Vistos em correição.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.Assim, intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

comprovar o cumprimento da obrigação de entregar no prazo de 30 dias, 

consoante disposição do art. 537 do CPC, aplicáveis ao caso por força do 

art. 538, § 3º, do referido diploma processual. Não satisfeita a obrigação 

no prazo estabelecido, determino desde logo a incidência de multa no valor 

de uma saca, a teor do art. 536, § 1º, do CPC, por dia de atraso, aplicada 

depois de esgotado o referido prazo, até o limite do valor do bem, devendo 

ser apresentada sua avaliação pelo exequente. Cumpre salientar, a 

aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, conforme 

requerido pela parte, mostra-se um tanto descabido já que oneraria 

demasiadamente a parte executada, restando mais que suficiente sua 

estipulação em uma saca por dia, que serão revertidos à parte 

exequente.Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor 

executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de 

cumprimento da obrigação nos 30 dias inicialmente mencionados, 

consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC.Se a parte executada resolver 

impugnar a execução deverá efetivá-la em 15 dias, após esgotado o 

prazo quinzenal para cumprimento voluntário, na forma do art. 525, caput, 

do CPC. Hipótese em que deverão os autos vir conclusos para recebê-la, 

se for o caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá 

efeito suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la 

no mesmo lapso.No mais, conforme autoriza o art. 828 do CPC, expeça-se 

certidão premonitória, entregando-se à parte exequente, para os fins 

devidos, a ser comprovado nos autos.[...]Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 202129 Nr: 4602-21.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CUSIN 01127540157

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Consta nos autos que busca RENAJUD encontrou 

um veículo passível de penhora para sanar a dívida. O exequente pugnou 

pela restrição de circulação e transferência de veículo via sistema 

RENAJUD e requereu a sua penhora, remoção e avaliação, conforme 

petição de p. 151/152. É o relatório. Decido. [...] A parte autora não pode 

afiançar-se na restrição de circulação do veículo, que em nada a 

beneficiará, senão dificultará a sua localização na medida em que, 

cientificada, a parte requerida não terá mais como com ele circular, não 

podendo o aparato policial servir de instrumento para cobrança de dívidas 

ao, cumprindo a ordem judicial, sintomaticamente apreender o veículo em 

benefício do folgado credor. Logo, por ser indevido e contraproducente, 

indefiro o pedido de restrições de circulação do bem. Por outro lado, 

quanto ao bloqueio de transferência do veiculo, defiro o pedido, a 

determinar seja feita restrição eletrônica no órgão de trânsito 

correspondente (restrição de transferência), vinculando-os a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Por fim, 

indicado o paradeiro do automotor expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, do veículo FIAT Strada Fire, placas JZY-9634, ano 2005, 

RENAVAM n.º 00851954650, de propriedade da parte executada. 

Portanto, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem acima 

assinalado, esta a ser realizada pelo senhor oficial de justiça, 

depositando-o com a parte exequente, podendo ser na pessoa de quem 

ela indicar, como depositário judicial, na forma do art. 840, inciso I, do CPC, 

intimando-se a parte executada a respeito. Sobre a avaliação, digam as 

partes em 05 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação ou 

indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que for indicada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125407 Nr: 4620-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LOANDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI S.A agência Loanda/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON LUIZ AUGUSTI - 

OAB:OAB/PR 23.870, VLADIMIR CASTRO JORDÃO - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença, aviada por Indústria e Comércio de 

Embalagens Loanda Ltda., em face de Banco Sicredi S/A., ambos 

qualificados, visando receber os valores referentes à condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi realizada a penhora online 

objetivando a satisfação da obrigação, restando integralmente frutífera, 

conforme vislumbrado às p. 207/243.

Após o levantamento dos valores constritos, a parte autora foi intimada 

para que se manifestasse, requerendo o que entendesse de direito.

 Decorreu o prazo, sem manifestação, conforme certidão de p. 258.

Relatados e examinados.

 Decido.

Após o cumprimento da sentença de p. 193, a parte autora foi intimada 

para se manifestar pugnando o que lhe for direito.

No entanto, esta se quedou inerte.

Desta forma, tendo em conta que a obrigação foi satisfeita, com o devido 

levantamento dos valores contristados em nome da parte autora, 

impositiva a extinção do processo, pois exaurido o seu mérito, pelo 

pagamento.

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo-a extinta, nos termos do arts. 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie por 

forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.

Custas e despesas processuais pela executada, bem como os honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor exequendo, conforme decisão 

de p. 238/239.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se e ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 252808 Nr: 19729-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR ANDRE CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO BORTOLUZZI, MARTA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson de Mattos Pereira - 

OAB:8718/O, GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - OAB:21905/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. [...] Decido. De proêmio, vale frisar que a obrigação 

em questão não se trata de entrega de coisa certa. Mesmo com a 

homologação da transação onde estipulou o gênero e qualidade da 

“coisa”, esta não deixou de ser incerta. De modo que não há que se falar 

em conversão de execução para entrega de coisa certa em execução de 

quantia certa. Dispõe o art. 811, da seção II, do Código de Processo Civil, 

que trata da entrega de coisa incerta: “Quando a execução recair sobre 

coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado 

para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha”. Ademais, assim 

preceitua o art. 243 do Código Civil: “A coisa incerta será indicada, ao 

menos pelo gênero e pela quantidade”. Desta forma, ante a falta de 

individualidade da coisa, sendo que esta poderá ser substituída por outra 

do mesmo gênero e com a mesma qualidade prevista no acordo. A 

pretensão continua sendo de obrigação para entregar coisa incerta. 

Adiante, sobre a pretendida conversão em execução de quantia certa, 

indefiro o pedido neste momento processual. Não é cabível a conversão 

sem nem ao menos ser intentado o cumprimento do decisum decorrente da 

homologação da transação. Desta forma, visando zelar pelo adequado 

trâmite processual, intime-se a parte exequente para que conserte o 

pedido exposto, pugnando o que entender de direito, condizente com o 

regular título que possui. Nesta mesma linha de raciocínio, indefiro a 

penhora de ativos financeiros em nome dos executados, visto que esta 

somente será possível em fase de execução por quantia certa. Quanto ao 
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pedido de indenização por perdas e danos pelo não cumprimento da 

obrigação, como o próprio autor mencionou, deixo para analisar 

oportunamente, se for provado. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 244729 Nr: 14907-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERMINO DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR FIABANE - OAB:19939/0 

MT, FELIPE PIETRO BIASI - OAB:20.488-MT

 Vistos etc.

Apesar de estranha e sem nexo a "renúncia" de p. 228/229, que nada tem 

de renúncia na acepção jurídica do termo, pois quem renuncia é o 

advogado e não a parte, mas que dá para salvar, posto que revoga todos 

os poderes conferidos aos nobres advogados outorgados, prerrogativa 

essa realmente da parte, que se efetivou, portanto, com a data de sua 

juntada.

 Na conjuntura, o executado está sem advogado. Seguirá o processo à 

sua revelia, já que foi ele, na realidade, quem revogou os poderes aos 

advogados "renunciantes", na verdade, sem poderes mais para 

representá-lo.

 Todavia, circunstância que poderá ser solucionada com a petição às p. 

239 de carga dos autos por outra advogada, a qual, se o faz em nome ou 

por ordem do executado, que junte em 05 dias instrumento de mandato. 

Mesmo prazo que lhe CONCEDO de carga dos autos, conforme pleito 

referido.

 Quanto ao pedido de excussão do bem imóvel, deve o exequente carrear 

demonstrativo atualizado de seu crédito, em 05 dias, manifestando-se a 

respeito a parte contrária, no mesmo prazo. Porém essa providência 

(demonstrativo atualizado com a dialeticidade) deverá ser agilizada 

apenas depois de cumprida a decisão de p. 150/152, sobretudo quanto à 

nova avaliação do bem de raiz constritado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 271377 Nr: 10664-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA 

PRETE COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/ MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Vistos em correição. Ação de execução de título extrajudicial por quantia 

certa, no qual as partes entabularam acordo, devidamente homologado, a 

restar estipulada nova forma de quitação da dívida, qual seja entrega de 

coisa incerta.A alteração da obrigação de pagar quantia certa, para a 

obrigação de entregar coisa incerta, por disposição de vontade das partes 

e devidamente homologado por este juízo, constitui novação, haja vista 

nítida distinção entre os procedimentos.A novação constitui ato de criar 

nova obrigação que extingue a anterior substituindo-a. Nesse sentido, e 

expressa a disposição do art. 360 do Código Civil que a novação dar-se-á 

com a alteração da dívida, a qual substituíra a anteriormente existente 

extinguindo-a. Art. 360. Dá-se a novação:I - quando o devedor contrai com 

o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;(...)Sendo assim, 

novada a ação, o prosseguimento do feito na forma pretendida não possui 

qualquer efeito.[...]A inaptidão técnica na petição do exequente, onde 

requereu o prosseguimento do feito e não o cumprimento de sentença, em 

hipótese alguma seria capaz de ensejar a extinção da ação sem resolução 

de mérito, consoante pleiteia a parte executada às p. 62/71.Clara expertise 

da parte executada, que não deve prevalecer nas circunstâncias 

almejadas, já que a dívida existe, o próprio devedor concorda com a sua 

existência, tanto que entabulou acordo confessando-a, bem como em 

momento algum na impugnação apresentada se opôs a sua existência.Tal 

pedido é pretencioso e insubsistente, sem fundamento algum. Não é certo 

requerer tais providências temerárias, podendo a parte, inclusive, incorrer 

em litigância de má-fé, sendo condenado em multa de no mínimo 1,1 % do 

valor da causa, pelo disparate em suas pretensões. Dicção dos arts. 79, 

80, inciso V e 81, todos do CPC. Isto posto, intime-se a parte exequente 

para, se lhe aprouver, promover o correto andamento do feito requerendo 

o cumprimento de sentença para entrega de coisa incerta.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 279656 Nr: 15764-42.2016.811.0015

 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: UBERTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBLE BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR 

- OAB:OAB/SP 161.403

 Vistos em correição.

Postego o saneamento do processo, em vista da denunciação à lide não 

processada oportunamente.

É cediço que a denunciação da lide, meio de intervenção de terceiro, visa 

garantir a ação de regresso em face do obrigado, por lei ou por contrato, 

que tinha a responsabilidade de arcar com os prejuízos despendidos pelo 

denunciante em decorrência de convenção ou lei prévia.

Nesse sentido, os fatos narrados pelo requerido em sede de contestação 

e cópias de negociações de p. 131/132, comprovam a relação comercial 

do denunciante e denunciado, a demonstrar superficialmente, existência 

de obrigação entre eles.

Assim, defiro a denunciação à lide de Mauricio Bridi Di Domênico.

 Portanto chamo o feito à ordem e determino a citação do denúnciado, no 

endereço informado pelo denunciante à p. 79, no prazo de 15 dias, para 

apresentar contestação.

Após, se contestada a denunciação, intime-se o denunciante, para 

apresentar impugnação no prazo de 15 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 266870 Nr: 7617-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOPEMA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ANTONIO DOS SANTOS MADEIRA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. [...] “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. CITAÇÃO 

POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS 

ATOS DECISÓRIOS SUBSEQUENTES. CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA 

NULA, BEM COMO TODOS OS ATOS DECISÓRIOS QUE LHE SUCEDERAM. 

RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA SEU REGULAR 

PROCESSAMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADO O EXAME DE 

MÉRITO DO APELO. 1. A citação por edital é medida excepcional admitida 

mediante comprovação de que o autor esgotou as diligências cabíveis 

para encontrar o endereço do réu, sob pena de desrespeito aos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ. 2. Não restando 

evidenciadas quaisquer das hipóteses para a citação por edital nos 

termos do art. 231 do CPC/73, considerando que não foram esgotados os 

meios de busca do endereço da ré, a declaração de sua nulidade é 

medida que se impõe. 3. Preliminar de nulidade acolhida. Citação por edital 

declarada nula, bem como todos os atos decisórios que lhe sucederam. 

Retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento. 

4. Prejudicado o exame das demais matérias suscitadas no apelo”. (TJ-AC 

- APL: 00005377220128010001 AC 0000537-72.2012.8.01.0001, Relator: 

Desª. Cezarinete Angelim, Data de Julgamento: 23/05/2017, Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2017). Isto posto, indefiro por 
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enquanto a citação editalícia, a determinar sejam pesquisados nos 

sistemas eletrônicos conveniados (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, 

INFOSEG e SIEL) a fim de que informem os endereços da parte acionada, 

se os tiverem em seus cadastros. Com a resposta, intime-se a exequente 

para que dê seguimento ao feito. Por fim, considerando o que dispõe o art. 

7°, alínea d, incisos XIII e XV, do Estatuto da OAB, não à óbice para 

indeferir o pedido da causídica de p. 135. Desta forma, já remetidos os 

autos à secretaria, defiro o pedido de carga rápida, pelo prazo de 03 dias. 

Intime-se. Cumpra-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014134-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BELEM DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014134-26.2019.8.11.0015. AUTOR(A): TEREZINHA 

BELEM DE FIGUEIREDO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 

em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 13:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014400-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014400-13.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ELCI ELAINE 

CORREA REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos em 

correição. Ante o desinteresse da parte requerida na audiência prévia 

para tentativa de conciliação e considerando o que dispõe o art. 334, § 4°, 

inciso I, do CPC, cancelo a solenidade ora aprazada para o dia 15/06/2020. 

Ademais, tendo em conta que a contestação já fora impugnada, 

manifestem-se as partes, em 05 dias, especificando as provas que ainda 

pretendem produzir. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 10 de março de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013279-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE SOUZA (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013279-47.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JORGE DE 

SOUZA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em correição. Chamo o feito à 

ordem para consertar o mês da audiência ora aprazada na decisão retro. 

Passando a constar 06 de abril de 2020, às 16:00 horas. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000310-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SANTOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (REQUERIDO)

AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000310-63.2020.8.11.0015. REQUERENTE: LAERCIO 

SANTOS DE ABREU REQUERIDO: AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - 

ME, AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. Decisão 

proferida em audiência: “Vistos etc. A parte tem o dever de notificar a 

testemunha a comparecer ao ato, devendo comprová-la previamente. Nem 

uma providência nem outra. Testemunha que não se apresentou. Portanto, 

restituam-se os autos ao juízo deprecante, com os nossos cumprimentos, 

após as anotações e baixas devidas. Sai o presente intimado. 

Cumpra-se”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006204-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. S. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO VOLPATO FRANCA OAB - MT14172/O (ADVOGADO(A))

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

FABIANA PACHECO DE SOUZA OAB - 293.551.708-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006204-54.2019.8.11.0015. AUTOR(A): M. P. S. D. P. 
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REPRESENTANTE: FABIANA PACHECO DE SOUZA REU: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos em 

correição. Observado nesta correição que a decisão lançada no Id. 

26935429 não se revela condizente ao deferir a tutela de urgência, 

reconhecido os requisitos de mister, previsto no art. 300 do CPC, mas 

condicionar seu efetividade à preclusão recursal. É o mesmo “dar com 

uma mão e tirar com a outra”. Não atende aos fins colimados e nega 

reflexamente, essa condicionante, o prévio reconhecimento dos aludidos 

requisitos da tutela de urgência. Aliás, nessa ótica, de certo modo 

“incentivada” pela indevida condicionante, a parte demandada agravou de 

instrumento. Porém, vislumbrado o mesmo direito reconhecido por este 

juízo, em grau recursal, a agravante não obteve a liminar advogada. De 

modo que a decisão permanece rija e deve ser efetivada, a implicar, nessa 

perplexidade, na revogação de parte da decisão de Id. 26935429, 

excluindo a condicionante de que só teria executoriedade após o decurso 

do prazo recursal. Portanto a decisão é exequível de plano. Nesse passo, 

promova-se imediatamente o seu cumprimento, revogando a limitação 

referida. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 10 de março de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000655-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHEMY WANDREA BRUNO SANTOS (TESTEMUNHA)

HELEN MARGARETE DOS SANTOS ANDRADE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE FRANCA MOTA OAB - MS19145 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EUSTAQUIO FERREIRA SANTOS 30423945149 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ASSIS PASSOS BARBOSA OAB - MS18694 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000655-29.2020.8.11.0015. REQUERENTE: HELEN 

MARGARETE DOS SANTOS ANDRADE PEREIRA TESTEMUNHA: JHEMY 

WANDREA BRUNO SANTOS REQUERIDO: JOSE EUSTAQUIO FERREIRA 

SANTOS 30423945149 Decisão proferida em audiência: “Vistos etc. A 

empresa requerida não foi encontrada, via do seu representante, 

conforme certificado pela Sra. Oficiala de Justiça. A nobre advogada da 

autora insistiu no depoimento pessoal da parte contrária. Nesse sentido, 

concedo-lhe o prazo de 05 dias para apresentar endereço do ilustre 

representante da empresa requerida, vindo os autos conclusos para 

marcar a audiência. Se não indicar novo endereço nesta comarca, 

cumprida parcialmente a ordem deprecada, neste caso, restituam-se os 

autos ao juízo deprecante, com os nossos cumprimentos, após as 

anotações e baixas devidas. Saem as presentes intimadas. Cumpra-se”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014131-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BELEM DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014131-71.2019.8.11.0015. AUTOR(A): TEREZINHA 

BELEM DE FIGUEIREDO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 

em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 13:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014223-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014223-49.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VANILDA 

MACANEIRO REU: BANCO PAN Vistos em correição. Em razão do 

expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 14:00 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001771-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO BEHLING (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT9246-O 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001771-41.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: OTAVIO 

BEHLING EMBARGADO: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA 

Decisão proferida em audiência: “Vistos etc. A prova testemunhal da 

embagada, conforme rol de n° 25934161, restou preclusa. Audiência 

redesignada em 02/12/2019, sendo a intimação disponibilizada do DJE em 
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03/12/2019, edição 10361, p. 130. Não demonstrou ter intimado as 

testemunhas e nem a esta solenidade compareceu. Tomado o depoimento 

pessoal do embargante. Lamentavelmente a secretaria errou ao não 

promover as intimações devidas, quer do representante da parte 

embargada para o seu depoimento pessoal, quer das testemunhas do 

juízo. O que impõe a redesignação da audiência de instrução e julgamento 

em continuação para o dia 08/04/2020, às 13:30 horas. Intime-se 

pessoalmente o representante da embargada, podendo ser por AR, mas 

preferentemente por mandado via Oficial de Justiça; assim como as 

testemunhas do juízo. Saem os presentes intimados. Intimem-se. 

Cumpra-se”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014350-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014350-84.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. Em razão 

do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 14:15 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014353-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014353-39.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. Em razão 

do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 14:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014453-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014453-91.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA DE 

SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. 

Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 

14:45 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014449-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014449-54.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA DE 

SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 
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a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 

15:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014452-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014452-09.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA DE 

SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. 

Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 

15:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014446-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014446-02.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA DE 

SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 

em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 15:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014489-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014489-36.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA NIRCIA 

OLIVEIRA CARDOSO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 

em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 15:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014481-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014481-59.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA NIRCIA 

OLIVEIRA CARDOSO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

em correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 

16:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014514-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014514-49.2019.8.11.0015. AUTOR(A): GENIVALDO 

NICODEMOS DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

em correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 

16:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014540-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014540-47.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOANA 

RODRIGUES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 

16:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014501-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1014501-50.2019.8.11.0015. AUTOR(A): 

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos 

em correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 
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6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 

16:45 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 09 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014521-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014521-41.2019.8.11.0015. AUTOR(A): GENIVALDO 

NICODEMOS DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos em correição. Em razão 

do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 22 de abril de 2020, às 13:15 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014558-68.2019.8.11.0015

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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014558-68.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MURILO LUIZ 

DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 

13:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014595-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014595-95.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 

13:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014508-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014508-42.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA NIRCIA 

OLIVEIRA CARDOSO REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. 

Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 
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em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 13:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014459-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014459-98.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA DE 

SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos em correição. 

Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 

14:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014596-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014596-80.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 

14:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014637-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI WOLF SIMSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014637-47.2019.8.11.0015. AUTOR(A): NELCI WOLF 

SIMSEN REU: BANCO PAN Vistos em correição. Em razão do expressivo 

número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único 

advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou na 

sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em parte, 

que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas uma 

audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em média, 

para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O que 

faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou 

mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 14:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014634-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI WOLF SIMSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo: 1014634-92.2019.8.11.0015. AUTOR(A): NELCI WOLF 

SIMSEN REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos em correição. Em razão 

do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 15:00 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014773-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014773-44.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCA 

MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 

15:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014652-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014652-16.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FATIMA 

BOREAN REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos em correição. Em razão 

do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 15:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014774-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014774-29.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCA 

MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 

15:45 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014796-87.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ANGELO DOS SANTOS CAETANO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014796-87.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARGARIDA 

ANGELO DOS SANTOS CAETANO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 

em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 16:00 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014718-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGISA PIRES SALVADOR (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014718-93.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ADALGISA 

PIRES SALVADOR REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 

16:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014790-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014790-80.2019.8.11.0015. AUTOR(A): TEREZINHA 

MARIA DE ALMEIDA REU: BANCO PAN Vistos em correição. Em razão do 

expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 16:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014861-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DO PRADO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014861-82.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SEBASTIAO 

VIEIRA DO PRADO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 
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juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 

16:45 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014882-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014882-58.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOANETE 

MARIA PAZ DA MATA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 

em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 13:15 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014802-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014802-94.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIA BELA 

DE ARAUJO REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. Em razão do 

expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 13:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014749-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE CARDOSO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014749-16.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOAO JOSE 

CARDOSO REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em correição. Em razão do 

expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 13:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014883-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014883-43.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOANETE 

MARIA PAZ DA MATA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos em correição. Em 
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razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 

14:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014932-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA BONI (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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014932-84.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ELENA BONI 

REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 

14:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014936-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA BONI (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014936-24.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ELENA BONI 

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em correição. Em 

razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 

14:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015112-03.2019.8.11.0015

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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015112-03.2019.8.11.0015. AUTOR(A): DIONIZIA DA 

SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em correição. 

Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 

14:45 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015281-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015281-87.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FAUSTINO 

VENTURA DOS SANTOS REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em correição. 

Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 

15:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015339-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES DA SILVA (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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015339-90.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CHIRLEI 

MENDES DA SILVA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 

em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 15:15 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015337-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES DA SILVA (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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015337-23.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CHIRLEI 

MENDES DA SILVA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 

em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 15:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011550-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011550-83.2019.8.11.0015. AUTOR(A): DOMINGOS 

CONCEICAO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. Em 

razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 

15:45 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 
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contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011004-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DIAS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011004-28.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ALICE DIAS 

RAMOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. Em razão 

do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 16:00 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015493-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015493-11.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SEBASTIAO 

BARBOSA DOS SANTOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 

16:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015487-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA 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)

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 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015487-04.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SEBASTIAO 

BARBOSA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 

em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 16:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015488-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA 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)

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 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015488-86.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SEBASTIAO 

BARBOSA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 

em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 
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conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 29 de abril de 2020, às 16:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000024-85.2020.8.11.0015. AUTOR(A): AILTON 

NASCIMENTO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. Em 

razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 05 de maio de 2020, às 

13:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000026-55.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LAURENTINA 

PEREIRA DE SOUZA REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. Em 

razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 05 de maio de 2020, às 

13:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000023-03.2020.8.11.0015. AUTOR(A): AILTON 

NASCIMENTO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. Em 

razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 05 de maio de 2020, às 

13:45 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015519-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CADASQUEVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015519-09.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA 

CADASQUEVES SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em correição. 

Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 
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ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 05 de maio de 2020, às 

14:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015552-96.2019.8.11.0015

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 PAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015552-96.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ORLINDA 

PEREIRA DE JESUS REU: BANCO PAN Vistos em correição. Em razão do 

expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 05 de maio de 2020, às 14:15 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010152-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NORBERTO WILPERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MILHORANCA (REQUERIDO)

RINALDO ADAO GERVAZONI (REQUERIDO)

ADILSON MARCOS MILHORANCA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a,s) advogado(a,s) do(a,s) 

parte(s) para manifestar-se quanto ao teor da certidão positiva de 

penhora e avaliação do oficial de justiça (ID.25720208). Prazo: 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002427-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO HENCKEL (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002427-27.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta, nos 

termos do artigo 633, inciso I, da CNGC. 2. Ato seguinte, cumpra-se a 

decisão de ID. 29950559 (pág. 04/05), no endereço indicado no ID 

29950549. 2.1. Consigno que os atos processuais para cumprimento do 

item 02 poderão realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do 

CPC. 3. Cumprida a determinação acima, deverá a Sra. Gestora se atentar 

ao art. 636 da CGNC. 4. Após, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se definitivamente os autos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Sinop/MT, 10 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010565-17.2019.8.11.0015

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:

QUEZIA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1010565-17.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO HONDA S/A. POLO PASSIVO:REQUERIDO: QUEZIA ALVES DA 

SILVA CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do 

Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão id. 29291855. Prazo: 

Quinze dias. Sinop-MT, 10 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002494-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR OAB - SP124436 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA OAB - SP199104 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002494-89.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial e valor da 

causa correto, nos termos do artigo 633, inciso I, da CNGC. 2. No tocante 

ao pedido de segredo de justiça formulado pela parte requerente em ID 

30033509 (pág. 03), indefiro, por ora, tendo em vista não se enquadrar 

nas hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil. 3. Ato seguinte, 

cumpra-se a decisão de ID. 30033511, no endereço indicado no ID 

30033509 (pág. 02). 3.1. Consigno que os atos processuais para 

cumprimento do item 03 poderão realizar-se nos termos do disposto no 

artigo 212, § 2º, do CPC. 4. Cumprida a determinação acima, deverá a Sra. 

Gestora se atentar ao art. 636 da CGNC. 5. Após, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se definitivamente os autos. 6. Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010693-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010693-37.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Em consulta aos Sistemas disponíveis ao 

Judiciário, verifico que o endereço residencial indicado pelo autor é 

diverso daquele constante nos dados cadastrais junto à Receita Federal. 

2. Além disso, constato que na declaração de residência carreada em ID 

22614006 não há qualquer justificativa quanto ao motivo de seu domicílio 

no endereço de Alexandre Carlos de Castro. 3. Assim sendo, no que 

tange a comprovação do endereço, entendo necessária sua 

demonstração não só para fins de fixação da competência como também 

amparar a verossimilhança de suas alegações, sobretudo considerando a 

proliferação de demandas como esta, motivo pelo qual, determino a 

intimação do requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos comprovante de 

endereço em seu nome nesta urbe ou outro documento apto a comprovar 

sua residência, sob pena de indeferimento da inicial, sem prejuízo de 

aplicação de eventual sanção legal. 4. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 04 de setembro de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001561-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001561-87.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando que o autor da presente ação se encontra preso em 

unidade prisional distante desta Comarca mais de 200 km (ID. 29813164), o 

que inviabiliza sua remoção a esta urbe para comparecimento na 

audiência, excepcionalmente, dispenso a audiência de tentativa de 

conciliação. 2. Tendo em vista que a parte ré já foi citada (ID. 27091514), 

determino sua intimação, por meio de oficial de justiça, para oferecimento 

de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne-se no mandado 

as advertências legais. 3. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

oferecimento de contestação, intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos 

autos, sob pena de preclusão. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 10 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010720-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIAR RIVERO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1010720-20.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. POLO PASSIVO:REQUERIDO: RUDIAR 

RIVERO RODRIGUES 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. 

23839032. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 10 de março de 2020 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010746-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1010746-18.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ELI 

MARIA DE OLIVEIRA BOENO POLO PASSIVO:REU: BANCO SAFRA S-A 

CERTIDÃO Certifico que a contestação id.29020125 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, 10 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252843 Nr: 19742-61.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAS-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMC, LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando que as diligências junto ao convênio Bacenjud restaram 

infrutíferas, pois os valores encontrados em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) aos executados serão totalmente absorvidos pelo 

pagamento das custas da execução (art. 836, CPC), procedo ao 

desbloqueio de tais valores, conforme extrato em anexo.

2. Conforme consta dos autos, a parte exequente não tem conseguido 

satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, portanto, a 

medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo mais eficaz 

para que o devedor cumpra a obrigação.

2.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome dos executados Darcy Maciel Costa (CPF n. 

891.795.870-20) e Luiz Rogério Silva (CPF n. 827.655.109-20) no rol dos 

maus pagadores, devendo informar a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a inclusão aqui determinada.

3. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259109 Nr: 3148-35.2016.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA 

ALVES ARRUDA CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 2. do despacho de fl. 113.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124415 Nr: 3628-23.2010.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO JOSÉ DIAS LOPES, Cpf: 

62695339100, Rg: 6.681.297-2, Filiação: Florisdete Dias Lopes e Jose 

Lopes, data de nascimento: 19/10/1975, brasileiro(a), natural de 

Douradina-PR, casado(a), sócio-propr. de hotel, empresário, Telefone 

3531-2370. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220002 Nr: 18338-09.2014.811.0015

 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: ERLI FÁTIMA RODRIGUES DA ROSA

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

GENYR MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito.Diante do acordo, condeno os autores e a parte ré Bradesco 

Auto RE Companhia de Seguros (item 11 – fl. 169) ao pagamento das 

custas e despesas processuais na forma “pro rata”, ficando dispensadas 

de eventuais custas remanescentes (art. 90, §§ 2º e 3º, CPC). Todavia, 

fica sobrestada a cobrança em relação aos autores, tendo em vista a 

concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (fl. 305). Honorários 

advocatícios nos termos do acordo.Efetuado o depósito judicial dos 

honorários advocatícios, após a vinculação dos valores, proceda-se a 

transferência, mediante alvará, para a conta bancária indicada à fl. 

471/472.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 361452 Nr: 11171-62.2019.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY MACIEL COSTA, LUIZ ROGÉRIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 Vistos etc.

1. Considerando que o presente feito permaneceu em gabinete 

aguardando decisão nos autos em apenso, período durante o qual fluía o 

prazo para que a parte embargada se manifestasse nos autos, conforme 

determinado na decisão retro, presentes os requisitos do art. 223, § 1º, do 

Código de Processo Civil, com fulcro no art. 223, § 2º, do Código der 

Processo Civil, restituo a embargada Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, querendo, se manifeste nos moldes dos itens “2” e “3” da 

decisão de fl. 13, sob pena de preclusão.

2. Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009799-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PICOLI VALENCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

2ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 45 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA PROCESSO n. 

1009799-61.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Registro de nascimento após prazo legal]->RETIFICAÇÃO OU 

SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO 

ATIVO: SERGIO PICOLI VALENCA, Endereço: BR 277 KILOMETRO 588, SN, 

PROXIMO VOLVO, CATARATAS, CASCAVEL - PR - CEP: 85800-000 

POLO PASSIVO: EVENTUAIS INTERESSADOS FINALIDADE: EVENTUAIS 

INTERESSADOS, 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: Afirma o Requerente que 

nasceu no dia 18 de dezembro de 1975, no município de Capitão Leônidas 

Marques-PR, sendo filho de Mario Alves Valença e Elza Picole Valença, 

tendo sido, ainda, civilmente registrado em Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais daquela Comarca. Ocorre que, o Requerente teve todos 

os seus documentos pessoais extraviados, sequer possuindo cópias 

destes. Por esta razão, solicitou a segunda via da sua certidão de 

nascimento ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Capitão Leônidas 

MarquesPR, não obtendo êxito, haja vista que o Cartório respondeu ao 

ofício enviado, informando que não consta nenhum registro do Requerente 

no Cartório em questão. Desse modo, mister se faz proceder ao 

assentamento do nascimento do Requerente no cartório de registro civil 

das pessoas naturais do serviço notarial, pelas razões acima descritas e 

em respeito à dignidade da pessoa humana. Denota-se dos comentários 

acima transcritos que se restaura o assento desaparecido, no caso de 

perda ou extravio do livro em que foi lançado, supre-se a falta ou omissão 

constante do assento e retifica-se, se houver, no assento, engano, erro 

ou inexatidão. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: a) seja 

julgado procedente o presente pedido, a fim de que seja determinada a 

restauração do registro civil do Requerente, expedindo-se, para tanto, 

ofício ao Cartório competente, na forma do § 4º, do art. 109 da Lei nº 

6.015/73, determinando seja lavrada a respectiva certidão de nascimento, 

inserindo no mínimo os seguintes dados: Data de Nascimento: 18 de 

dezembro de 1975; Local: Capitão Leônidas Marques-PR; Filiação: Mario 

Alves Valença e Elza Picole Valença. 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. 
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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, ARICELMA LUCIA DA SILVA, digitei. SINOP, 

10 de março de 2020. Luzimeiry Tomaz Nazário 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.

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009794-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

2ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 45 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA PROCESSO n. 

1009794-39.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Data de Nascimento]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: ELIZEU 

FERREIRA DOS SANTOS, Endereço: RUA PROJETADA N, Lote 32, Quadra 

14, JARDIM CALIFÓRNIA, SINOP - MT - CEP: 78554-130 POLO PASSIVO: 

EVENTUAIS INTERESSADOS FINALIDADE: EVENTUAIS INTERESSADOS, 

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: O requerente, nascido em Alvorada D’Oeste-RO no 

dia 12/11/1989, aduz que perdeu seu RG em meados de 2011, e, ao pedir 

a segunda via de sua certidão de nascimento para regularizar sua 

situação, foi surpreendido pelo Cartório de Alvorada D’oeste – RO, que 

negou seu pedido. Seu pedido fora negado pelo fato de que em sua 

certidão de nascimento consta o nome do sítio em que nasceu, não 

constando o município. Desse modo, mister se faz a retificação de registro 

civil, para a suprimir as omissões constantes na Certidão de Nascimento 

do Requerente, pelas razões acima descritas.a retificação do local de 

nascimento do requerente para suprimir o Sitio Linha Noventa, incluindo o 

nome da cidade de Alvorada D’Oeste - RO. 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, ARICELMA LUCIA DA SILVA, 

digitei. SINOP, 10 de março de 2020. Luzimeiry Tomaz Nazário 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.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002474-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FREITA SILVA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (EXECUTADO)

IVANILDO R VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002474-69.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LUIZ FREITA SILVA DA COSTA EXECUTADO: IVANILDO R VIEIRA, 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. O numerário 

penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino que se expeça o 

competente mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para a garantia da dívida. Intime-se o executado, art. 854, § 2º do 

CPC. Cumpra-se o ultimo despacho. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 6 de 

março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012994-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEIDE ALVES DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABIDIAS RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1012994-54.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

EVANEIDE ALVES DE SOUZA PEREIRA REQUERIDO: ABIDIAS RODRIGUES 

PEREIRA Vistos etc. Chamo feito à ordem para determinar o cancelamento 

da audiência de tentativa de conciliação designada para 22.07.2020, bem 

como retificar a decisão ID 27591239 a fim de determinar a citação do 

requerido para que efetue o pagamento do débito, devidamente acrescido 

de 5% de honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo 

de 15 dias, art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no mandado 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o devedor 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, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertido que se no referido prazo não 

oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em título 

executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no prazo 

legal, os réus serão isentos do pagamento de custas processuais, art. 

701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 6 de março de 2020. 

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002399-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN FELLIPE PESSOA (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002399-59.2020.8.11.0015 AUTOR: 

ALLAN FELLIPE PESSOA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para à Vara Especializada da Fazenda Pública local, sendo o processo 

equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 2. 

Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. 3. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001209-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LIMA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001209-61.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

FUNCIONARIOS DA CARGILL REQUERIDO: FRANCISCO LIMA BORGES 

Vistos etc. 1. Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do 

despacho judicial, eis que se trata de cópia essencial para o cumprimento 

da missiva, nos termos do art. 260 do CPC. 2. Com a juntada, cumpra-se 

na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 3. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 4. 

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. 

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001203-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HIDROVAG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRAULICA TRES PASSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001203-54.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: HIDROVAG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA 

VEICULOS LTDA REQUERIDO: HIDRAULICA TRES PASSOS LTDA - ME 

Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia 

de Mandado. 2. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens. 3. 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. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001220-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO CHEZINI BARRETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES PAGNONCELLI (REQUERIDO)

VILMAR DONIZETE PAGNONCELLI JUNIOR (REQUERIDO)

BRIGIDA MARIA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001220-90.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: ERICO CHEZINI BARRETO REQUERIDO: BRIGIDA MARIA 

SOUZA, VILMAR DONIZETE PAGNONCELLI JUNIOR, RICARDO RODRIGUES 

PAGNONCELLI Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. 3. 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. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001384-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIZELI DANELUTTI OAB - SP153485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE ABREU (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001384-55.2020.8.11.0015 

DEPRECANTE: ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA 

APEC DEPRECADO: THIAGO DE ABREU Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 3. 

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. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001648-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO RAMOS FILHO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DE JESUS FERRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001648-72.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: LAURO RAMOS FILHO REQUERIDO: HELIO DE JESUS FERRI 

Vistos etc. 1. Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o envio do 

instrumento de mandato conferido ao advogado, eis que se trata de cópia 

essencial para o cumprimento da missiva, nos termos do art. 260 do CPC. 

2. Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente 

cópia de Mandado. 3. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as 

nossas homenagens. 4. 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. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002071-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO DA LUZ SILVA OAB - MT6777-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE EDGAR DA SILVA ALBUQUERQUE (ESPÓLIO)

MAFALDA CLEMENTINA DA SILVA LOPES (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002071-32.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: JAIRO DA LUZ SILVA ESPÓLIO: ESPÓLIO DE EDGAR DA 

SILVA ALBUQUERQUE INVENTARIANTE: MAFALDA CLEMENTINA DA 

SILVA LOPES Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. 3. 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. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002186-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BAU (REQUERENTE)

ZELANIR RAMME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002186-53.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: CARLOS DOMINGOS BAU, ZELANIR RAMME REQUERIDO: 

RODRIGO PEREIRA MARTINS Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 3. 

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. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002187-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MUSSA DE AQUINO (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DE SOUZA BARBOSA (REQUERIDO)

DEBORA APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002187-38.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: SERGIO ANTONIO BARBOSA, PATRICIA MUSSA DE 

AQUINO REQUERIDO: DEBORA APARECIDA DE SOUZA, SEBASTIANA DE 

SOUZA BARBOSA Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, devolva-se ao Juízo 

de origem, com as nossas homenagens. 3. 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. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001287-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MEURER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON MEURER OAB - PR38057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001287-55.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: GERSON MEURER REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S 

LTDA Vistos etc. 1. Compulsando os autos, verifica-se que a petição 

inicial foi endereçada para o Juizado Especial local, sendo o processo 

equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 2. 

Deste modo, determino a redistribuição do presente feito ao Juizado 

Especial desta Comarca. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010519-28.2019.8.11.0015

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:

ANGELO ANTONIO CALEJON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010519-28.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ANGELO ANTONIO CALEJON DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. Cumpra-se a 

decisão de ID. 22726992, no endereço informado pelo autor na petição de 

ID. 27154878. 2. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002433-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TRASPADINI GHIZONI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002433-34.2020.8.11.0015 

EMBARGANTE: MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ EMBARGADO: RODRIGO 

TRASPADINI GHIZONI Vistos etc. 1. Preliminarmente, registro que os 
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presentes autos de embargos de terceiro tramitam em dependência ao 

feito sob n. 1007454-25.2019.8.11.0015. 2. Intime-se a embargante, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, juntando aos autos documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato 

bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 3. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013842-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA COSTA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013842-41.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA REU: DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA 

COSTA Vistos etc. 1. Preconiza o artigo 292 do CPC que: “Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II 

- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; (...) V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; (...).” (sem destaque no original). 2. Posto isso, em 

compulso aos autos, verifico que a requerente atribui à causa o valor de 

R$ 57.147,34 (cinquenta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e 

quatro centavos). Todavia, considerando que o proveito econômico 

pretendido em caso de eventual procedência da presente demanda, 

consiste na rescisão dos contratos de compra e venda de imóvel, no 

importe total de R$ 430.960,20 (quatrocentos e trinta mil, novecentos e 

sessenta reais e vinte centavos), bem como pedido de indenização por 

perdas e danos. Logo, a correção do valor da causa é medida que se 

impõe. 2.2. Assim, com espeque no artigo 292, incisos, II, V, VI e artigo 

321, todos do CPC, determino a intimação da requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a readequação do valor da 

causa, a fim de que conste o proveito econômico pretendido com eventual 

procedência da lide, indicando inclusive, o valor das perdas e danos, sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. No mesmo prazo, deverá a requerente, 

comprovar o recolhimento da diferença das custas e taxas judiciais nos 

moldes indicado no item “2.2”, sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do artigo 290 do CPC. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002450-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002450-70.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. REQUERIDO: 

CLEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 3. 

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. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 9 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010519-28.2019.8.11.0015

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:

ANGELO ANTONIO CALEJON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Reiterar a intimação da advogada do autor 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 apreensão conforme certidão 

de ID 24014272, sob pena de extinção do feito por abandono.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013842-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013842-41.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA REU: DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA 

COSTA Vistos etc. 1. Preconiza o artigo 292 do CPC que: “Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II 

- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; (...) V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; (...).” (sem destaque no original). 2. Posto isso, em 

compulso aos autos, verifico que a requerente atribui à causa o valor de 

R$ 57.147,34 (cinquenta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e 

quatro centavos). Todavia, considerando que o proveito econômico 

pretendido em caso de eventual procedência da presente demanda, 

consiste na rescisão dos contratos de compra e venda de imóvel, no 

importe total de R$ 430.960,20 (quatrocentos e trinta mil, novecentos e 

sessenta reais e vinte centavos), bem como pedido de indenização por 

perdas e danos. Logo, a correção do valor da causa é medida que se 

impõe. 2.2. Assim, com espeque no artigo 292, incisos, II, V, VI e artigo 

321, todos do CPC, determino a intimação da requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a readequação do valor da 

causa, a fim de que conste o proveito econômico pretendido com eventual 

procedência da lide, indicando inclusive, o valor das perdas e danos, sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. No mesmo prazo, deverá a requerente, 

comprovar o recolhimento da diferença das custas e taxas judiciais nos 

moldes indicado no item “2.2”, sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do artigo 290 do CPC. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013369-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ALVES PAULINO (REU)

ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA (REU)

 

Intimar o advogado da autora para que no prazo de cinco (5) dias 

manifeste nos autos informando o atual endereço dos requeridos tendo 

em vista que não foram localizados para citação, conforme certidão de ID 
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29801936. Ainda, para que no mesmo prazo efetue o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de citação, no bairro a ser informado, 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002568-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FURQUIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO WARD CRUZ OAB - SP278362 (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da requerida de que fora designada audiência de 

conciliação para o dia 27/11/2019, às 14:30 horas, conforme certidão 

abaixo transcrita, bem como para que no prazo de cinco (5) dias informe 

nos autos se o seu constituinte comparecerá à audiência designada 

independentemente de intimação. NÚMERO DO PROCESSO: 

1002568-80.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FURQUIM ADMINISTRACAO DE 

IMOVEIS LTDA - ME RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID 22648549, designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 27 de Novembro de 2019, às 

14hs30min., 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002568-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FURQUIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO WARD CRUZ OAB - SP278362 (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerente de que fora designada audiência de 

conciliação para o dia 27/11/2019, às 14:30 horas, conforme certidão 

abaixo transcrita, bem como para que no prazo de cinco (5) dias informe 

nos autos se o seu constituinte comparecerá à audiência designada 

independentemente de intimação. NÚMERO DO PROCESSO: 

1002568-80.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FURQUIM ADMINISTRACAO DE 

IMOVEIS LTDA - ME RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID 22648549, designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 27 de Novembro de 2019, às 

14hs30min., 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002568-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FURQUIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO WARD CRUZ OAB - SP278362 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002568-80.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FURQUIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME REU: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Intime-se a requerida para que se 

manifeste sobre a petição ID 26584408, bem como cumpra o disposto no 

art. 62, III da Lei 8.245/91 no prazo de dez dias, sob pena de o pedido de 

rescisão prosseguir pela diferença do débito. Não sendo integralmente 

complementado o depósito, em observância ao disposto no art. 62, IV do 

referido diploma legal, determino se expeça o competente alvará de 

liberação das quantias depositadas nestes autos em favor do requerente. 

Cumpridas as diligências acima determinadas, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2020. 

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008815-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA BONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

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 Nº-28691937.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013842-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013842-41.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA REU: DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA 

COSTA Vistos etc. 1. Preconiza o artigo 292 do CPC que: “Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II 

- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; (...) V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; (...).” (sem destaque no original). 2. Posto isso, em 

compulso aos autos, verifico que a requerente atribui à causa o valor de 

R$ 57.147,34 (cinquenta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e 

quatro centavos). Todavia, considerando que o proveito econômico 

pretendido em caso de eventual procedência da presente demanda, 

consiste na rescisão dos contratos de compra e venda de imóvel, no 

importe total de R$ 430.960,20 (quatrocentos e trinta mil, novecentos e 

sessenta reais e vinte centavos), bem como pedido de indenização por 

perdas e danos. Logo, a correção do valor da causa é medida que se 

impõe. 2.2. Assim, com espeque no artigo 292, incisos, II, V, VI e artigo 

321, todos do CPC, determino a intimação da requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a readequação do valor da 

causa, a fim de que conste o proveito econômico pretendido com eventual 
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procedência da lide, indicando inclusive, o valor das perdas e danos, sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. No mesmo prazo, deverá a requerente, 

comprovar o recolhimento da diferença das custas e taxas judiciais nos 

moldes indicado no item “2.2”, sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do artigo 290 do CPC. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000523-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROGERIO SILVA (DEPRECADO)

GRACIELA PULL BIF SILVA (DEPRECADO)

MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOÃO CLAUDIO PIMENTA PENTEADO MANENTE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000523-11.2016.8.11.0015 

DEPRECANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 

DEPRECADO: LUIZ ROGERIO SILVA, MAO BRANCA TERRAS 

AGROPECUARIA LTDA, GRACIELA PULL BIF SILVA Vistos, etc. BANCO 

RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A opôs “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO” (ID. 26613642) contra a decisão proferida no ID. 

26297459, alegando que na referida decisão há “erro material”, pois 

consta que o imóvel de matrícula nº 45.933 foi avaliado pelo valor de R$ 

3.356.000,00, (três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais), 

enquanto que, no laudo pericial o perito judicial avaliou o referido imóvel em 

R$ 3.387.000,00 (três milhões, trezentos e oitenta e sete mil reais). PASSO 

A DECIDIR. Os Embargos de Declaração possuem restrito cabimento, pois 

se prestam apenas a retirar do julgado os vícios da omissão, obscuridade, 

contradição e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, incisos I, II e II, 

do Novo Código de Processo Civil. In casu, verifico que o Embargante tem 

razão, uma vez que no decisum impugnado, mais precisamente no que se 

refere ao imóvel de matrícula nº 45.933, constou o valor da avaliação em 

R$ 3.356.000,00, (três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais), 

contudo, o Perito Judicial avaliou o referido imóvel na importância de R$ 

3.387.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e sete mil reais), ID. 

13602055. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, corrigindo o 

erro material, para fazer constar nos fundamentos da decisão, mais 

especificamente no 1º e 8º parágrafo, o seguinte provimento: (...) e 

matrícula nº 45.933 em R$ 3.387.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e 

sete mil reais levando em consideração todas as peculiaridades existentes 

nos imóveis, na região, e observando as normas técnicas aplicáveis, 

(ABNT, NBR 14.653-1 e 3), ID. 13602055. (...) homologo o laudo de 

avaliação realizado pelo perito judicial de ID. 13602055, fixando os valores 

dos imóveis de matrícula nº 30.230 em R$ 476.000,00 (quatrocentos e 

setenta e seis mil reais), matrícula nº 4.669 em R$ 2.755.400,00 (dois 

milhões e setecentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), e 

matrícula nº 45.933 em R$ 3.387.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e 

sete mil reais), na data de 05/06/2018, data da perícia, devendo tais 

valores serem atualizados para fins de expropriação. No mais, mantenho 

incólume o restante da decisão embargada. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000523-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROGERIO SILVA (DEPRECADO)

GRACIELA PULL BIF SILVA (DEPRECADO)

MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOÃO CLAUDIO PIMENTA PENTEADO MANENTE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000523-11.2016.8.11.0015 

DEPRECANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 

DEPRECADO: LUIZ ROGERIO SILVA, MAO BRANCA TERRAS 

AGROPECUARIA LTDA, GRACIELA PULL BIF SILVA Vistos, etc. BANCO 

RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A opôs “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO” (ID. 26613642) contra a decisão proferida no ID. 

26297459, alegando que na referida decisão há “erro material”, pois 

consta que o imóvel de matrícula nº 45.933 foi avaliado pelo valor de R$ 

3.356.000,00, (três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais), 

enquanto que, no laudo pericial o perito judicial avaliou o referido imóvel em 

R$ 3.387.000,00 (três milhões, trezentos e oitenta e sete mil reais). PASSO 

A DECIDIR. Os Embargos de Declaração possuem restrito cabimento, pois 

se prestam apenas a retirar do julgado os vícios da omissão, obscuridade, 

contradição e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, incisos I, II e II, 

do Novo Código de Processo Civil. In casu, verifico que o Embargante tem 

razão, uma vez que no decisum impugnado, mais precisamente no que se 

refere ao imóvel de matrícula nº 45.933, constou o valor da avaliação em 

R$ 3.356.000,00, (três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais), 

contudo, o Perito Judicial avaliou o referido imóvel na importância de R$ 

3.387.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e sete mil reais), ID. 

13602055. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, corrigindo o 

erro material, para fazer constar nos fundamentos da decisão, mais 

especificamente no 1º e 8º parágrafo, o seguinte provimento: (...) e 

matrícula nº 45.933 em R$ 3.387.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e 

sete mil reais levando em consideração todas as peculiaridades existentes 

nos imóveis, na região, e observando as normas técnicas aplicáveis, 

(ABNT, NBR 14.653-1 e 3), ID. 13602055. (...) homologo o laudo de 

avaliação realizado pelo perito judicial de ID. 13602055, fixando os valores 

dos imóveis de matrícula nº 30.230 em R$ 476.000,00 (quatrocentos e 

setenta e seis mil reais), matrícula nº 4.669 em R$ 2.755.400,00 (dois 

milhões e setecentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), e 

matrícula nº 45.933 em R$ 3.387.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e 

sete mil reais), na data de 05/06/2018, data da perícia, devendo tais 

valores serem atualizados para fins de expropriação. No mais, mantenho 

incólume o restante da decisão embargada. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000523-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROGERIO SILVA (DEPRECADO)

GRACIELA PULL BIF SILVA (DEPRECADO)

MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOÃO CLAUDIO PIMENTA PENTEADO MANENTE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000523-11.2016.8.11.0015 

DEPRECANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 

DEPRECADO: LUIZ ROGERIO SILVA, MAO BRANCA TERRAS 

AGROPECUARIA LTDA, GRACIELA PULL BIF SILVA Vistos, etc. BANCO 

RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A opôs “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO” (ID. 26613642) contra a decisão proferida no ID. 

26297459, alegando que na referida decisão há “erro material”, pois 

consta que o imóvel de matrícula nº 45.933 foi avaliado pelo valor de R$ 
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3.356.000,00, (três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais), 

enquanto que, no laudo pericial o perito judicial avaliou o referido imóvel em 

R$ 3.387.000,00 (três milhões, trezentos e oitenta e sete mil reais). PASSO 

A DECIDIR. Os Embargos de Declaração possuem restrito cabimento, pois 

se prestam apenas a retirar do julgado os vícios da omissão, obscuridade, 

contradição e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, incisos I, II e II, 

do Novo Código de Processo Civil. In casu, verifico que o Embargante tem 

razão, uma vez que no decisum impugnado, mais precisamente no que se 

refere ao imóvel de matrícula nº 45.933, constou o valor da avaliação em 

R$ 3.356.000,00, (três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais), 

contudo, o Perito Judicial avaliou o referido imóvel na importância de R$ 

3.387.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e sete mil reais), ID. 

13602055. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, corrigindo o 

erro material, para fazer constar nos fundamentos da decisão, mais 

especificamente no 1º e 8º parágrafo, o seguinte provimento: (...) e 

matrícula nº 45.933 em R$ 3.387.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e 

sete mil reais levando em consideração todas as peculiaridades existentes 

nos imóveis, na região, e observando as normas técnicas aplicáveis, 

(ABNT, NBR 14.653-1 e 3), ID. 13602055. (...) homologo o laudo de 

avaliação realizado pelo perito judicial de ID. 13602055, fixando os valores 

dos imóveis de matrícula nº 30.230 em R$ 476.000,00 (quatrocentos e 

setenta e seis mil reais), matrícula nº 4.669 em R$ 2.755.400,00 (dois 

milhões e setecentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), e 

matrícula nº 45.933 em R$ 3.387.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e 

sete mil reais), na data de 05/06/2018, data da perícia, devendo tais 

valores serem atualizados para fins de expropriação. No mais, mantenho 

incólume o restante da decisão embargada. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362734 Nr: 11967-53.2019.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSWSKI JUNIOR - OAB:MT-16168

 Intimar o embargado na pessoa de seu(s) advogado(a) Dr(ª) JOSE 

CARLOS SKRZYZOWSKI, para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça 

resposta aos embargos, conforme despacho de fls. 14 abaixo trascito, 

bem como junte nos autos o instrumento do mandato de procuração 

outorgado pelo embargado.

DESPACHO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial de fl. 13/vº. Proceda 

as retificações necessárias. 2. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária ao embargante, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 3. Por conseguinte, recebo os presentes 

embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes os 

requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de conceder-lhes o 

efeito suspensivo. 4. Certifique-se nos autos principais, e prossiga a 

execução em seus ulteriores termos. 5. Intime-se a embargada, na pessoa 

do seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça 

resposta, fazendo-me conclusos os autos para proferir sentença ou 

designar audiência de instrução e julgamento (art. 920, CPC). 6. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 153013 Nr: 1068-74.2011.811.0015

 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: ALINE CRISTINA ETGES OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 (...) DETERMINO que a Ré emita novas faturas dos meses de referência 

03/2010, 04/2010 e 05/2010, todas do contrato de nº 2023074551, e a do 

mês de referência 04/2010, do contrato de nº 204733214, cobrando 

apenas os valores dos pacotes efetivamente contratados – com 

incidência apenas de correção monetária, sem a incidência de qualquer 

valor excedente, intimando a Autora para o devido pagamento.CONDENO, 

ainda, a empresa Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Diante desta sentença, 

que revela a probabilidade do direito da Autora, e havendo perigo de risco 

ao resultado útil do processo, CONCEDO a tutela de urgência antecipada, 

para DETERMINAR que a Ré exclua nome da Autora junto aos órgãos de 

restrição ao crédito, em especial do SERASA, com relação ao débito de 

fls. 23, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento desta ordem (art. 1.012, § 1º, 

do NCPC). Oficie-se ao SPC, dando-lhe ciência desta decisão, e para que 

proceda a baixa do nome do Autor com relação às dívidas estampada às 

fls. 23. De qualquer sorte, oficie-se ao SERASA e para que exclua o nome 

da autora de seus cadastros relativo a dívida estampa às fls.23.Com o 

trânsito em julgado da sentença, oficie-se ao SPC, para que proceda com 

a exclusão definitiva do nome da Autora de seus registros, com relação 

ao débito aqui questionado (fls. 23). Após, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se 

segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 28 de fevereiro de 2020.CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122423 Nr: 1584-31.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU DIONÍZIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON ADRIEL LUCENA GOMES 

- OAB:6367/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Intimar o advogado do autor Dr. GILSON ADRIEL LUCENA GOMES para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

na presunção do cumprimento integral da obrigação e, consequente 

extinção do feito pelo pagamento (CPC, art. 924, II).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163924 Nr: 11860-87.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO PEDRINHO CAMATTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992

 Intimar a advogada do devedor Dr. BERNARDO ROODRIGUES E OLIVEIRA 

CASTRO para que no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação, na forma 

como requerido na petição de fls. 197/199, sob pena de aplicação da multa 

de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando 

ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 

do NCPC.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187434 Nr: 8676-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELENA MENDES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

187434 §!3kC¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 8676-55.2013.811.0015 – CÓDIGO: 187434

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

PARTE RÉQUERIDA: JUCELENA MENDES ANTUNES

INTIMANDO: Executados(as): Jucelena Mendes Antunes, Cpf: 

05032608190 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), vendedora

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que no prazo de cinco (05) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, querendo, se manifeste acerca da 

penhora/bloqueio on line realizado em conta bancária de sua titularidade.

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, Silvia Regina 

Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 5 de março de 2020.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160807 Nr: 8253-66.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - OAB:196847/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 2 duas 

diligências do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de citação e demais atos, no bairro São Cristovão, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– emissão de guia - diligência (1º grau) – adicionar o número do processo 

– cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção simular guia e, após em gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216573 Nr: 16031-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO ALBERTO DE LIMA

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

- OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:108911/SP, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 2 duas 

diligências do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de citação e demais atos, no bairro Residencial Gente Feliz, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – emissão de guia - diligência (1º grau) – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção simular guia e, após em gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102280 Nr: 9296-43.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U. VIGANÓ JUNIOR CONSTRUTORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 11801, FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351/MT, 

FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, RICARDO WYPYCH - 

OAB:67159

 Intimar o advogado do autor Dr. FLAVIO AMERICO VIEIRA para que no 

prazo de cinco dias informe endereço atual do devedor, para posterior 

expedição do mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160042 Nr: 7387-58.2011.811.0015

 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: JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENCESLAU MAGNO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT 17.770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO JANN - 

OAB:8730/MT

 Intimar a advogada do autor Dra. VALÉRIA APARECIDA CASTILHO DE 

OLIVEIRA, para que no prazo de cinco dias, regularize sua representação 

processual, juntando aos autos o instrumento de procuração e/ou 

substabelecimento, bem como no mesmo prazo requeira o que entender 

de direito, sob pena de devolução do processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9386 Nr: 1482-97.1996.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-LEASING S/A DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIKAL MADEIREIRA RIO KAYABIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO C. MELGAREJO DE 

VARGAS - OAB:6632-A, SUELI FERRON - OAB:117331/SP

 Intimar o advogado do autor Dr. GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI para 

que no prazo de ciinco dias, compareça nesta respectiva escrivania, a fim 

de retirar os autos em carga para fotocopias, conforme requerido às fls. 

267, sob pena de devolução do processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84854 Nr: 2295-41.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ODAIR DIEL, LORENO JACOB DIEL, 

FREEDOM INFORMATICA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

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 

penhora e demais atos, nos bairros Jardim das Palmeiras e Centro, 
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devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – emissão de guia - diligência (1º grau) – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção simular guia e, após em gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225036 Nr: 2753-77.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2753-77.2015.811.0015 – CÓDIGO: 225036

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉ: GEO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

CITANDO(A, S): Executados(as): Geo Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda., CNPJ: 07873117000129, na pessoa de seu 

representante legal

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/03/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 586.486,63

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo de 03 

(três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, efetue o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

com depósito de 30%, mais custas e honorários.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Cédula de Credito Comercial sob nº 

118.012.775, no valor de R$ 749.000,00 (setecentos e quarenta e nove 

reais), com vencimento final em 18 de agosto de 2014. Em hipoteca cédula 

de PRIMEIRO grau e sem concorrência de terceiros, aqui constituída, o 

imóvel de propriedade de JOAO JOSE CALLAI, CPF nr. 090.850.500-06, 

que se encontra em sua posse mansa e pacifica livres de ônus e de 

responsabilidades de qualquer espécie, inclusive fiscais, com as 

seguintes características: Registro/Matricula nr. 21.164 do Cartório de 

Registro de Imóveis da comarca de LUCAS DO RIO VERDE; Denominação: 

FAZENDA ITANHANGA 5; -Designação cadastral: Certificado de cadastro 

do INCRA nr. 901.385.105.023-7 expedido pelo INCRA; Circunscrição onde 

se acha situado: Comarca de Lucas do Rio Verde-MT. Ocorre que o Réu 

deixou de efetuar os pagamentos devidos nas datas aprazadas, sendo 

que o valor atualizado da divida, até fevereiro de 2015, perfaz o montante 

de R$ 586.486,63 (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e 

seis reais e sessenta e três centavos),sendo que o valor atualizado da 

dívida, até fevereiro de 2015.Não obstante o débito decorrente do saldo 

devedor, também é devido aos Requerentes os encargos de 

INADIMPLEMENTO previstos no referido contrato. Nestes termos ante o 

Réu estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, requer sua citação 

por Edital, devendo os mesmos no prazo legal adotarem as medidas 

cabíveis.

DESPACHO: FL. 101: VISTOS, ETC...Cite-se o executado para que no 

prazo de três dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora e 

avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, 

independente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do débito 

em até seis parcelas mensais, com depósito de 30%, mais custas e 

honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se o executado, e 

seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. Incidindo a penhora sob 

bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o § 1º do art. 

666 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados em poder 

do executado, com a expressa anuência do exequente ou nos casos de 

difícil remoção, e também por que o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Caso não seja encontrado bem 

passível de penhora, e não tendo o exequente indicado bem a ser 

penhorado, intime-se o douto advogado, e na falta deste, o próprio 

executado, para que no prazo de cinco dias indique bens a penhora, sob 

pena de multa de até 20% sobre o valor em execução. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

DESPACHO FL. 203: Vistos etc. 1. Defiro o pedido fls. 200 e, por 

conseguinte, determino à realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do executado e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos 

convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino a citação da parte executada, nos moldes da decisão sob fls. 

101. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se o 

Exequente para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho 

inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. Ultrapassado o prazo de 

15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na 

pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual 

deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no 

prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 11 de 

novembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal. Eu, Silvia Regina Gouveia, digitei.

 Sinop - MT, 9 de março de 2020.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225036 Nr: 2753-77.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. SERVIO TULIO E BARCELOS para que, 

caso queira a publicação na imprensa oficial e local do Edital de Citação 

expedido, compareça perante esta escrivania no prazo de cinco (5) dias e 

faça a retirada do mesmo, entretanto conforme dispõe o novo CPC, 

referido edital já foi encaminhado para publicação via DJE, bem como foi 

afixada cópia do mesmo, em local visível e de costume no átrio do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265470 Nr: 6760-78.2016.811.0015

 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): NEI MANOEL SALES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco dias informe endereço do devedor, para posterior 

expedição do mandado de penhora, uma vez que a citação se deu por 

edital, bem como no mesmo prazo efetue as diligencias necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215478 Nr: 15283-50.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAUANA GENERO 

ORTEGA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

15283-50.2014.811.0015, Protocolo 215478, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001342-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001342-74.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: 

BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Por petição ID 13108859, Paloma 

Distribuidora de Veículos Ltda. opôs embargos de declaração em face da 

decisão que fixou o valor da causa em R$ 2.695.000,00 e determinou o 

recolhimento da diferença das custas processuais, ID 12941074, alegando 

ser ela contraditória, eis que “os débitos, genericamente nominados, 

perfazem a monta de R$ 4.947.174,14” e “o valor total das Cédulas de 

Crédito Bancário alhures indicadas perfaz a monta de R$ 2.695.000,00”, 

no entanto o referido valor não se consubstancia no proveito econômico 

por ela almejado. Salientou que não possui conhecimento do proveito 

econômico que lhe é devido, razão pela qual opôs os embargos de 

declaração a fim de sanar a dita contradição. É o relato do necessário. 

DECIDO. A decisão combatida fixou o valor da causa em R$ 2.695.000,00, 

levando-se em consideração ser este o valor da soma dos contratos 

firmados entre as partes. Muito embora a requerente alegue que a 

requerida efetuou inúmeros descontos em sua conta bancária sem 

discriminá-los, e que referidos descontos perfazem o importe de R$ 

4.947.174,14, a verdade é que neste momento processual 

verdadeiramente não há como se mensurar eventual proveito econômico a 

ser obtido pela requerente através da presente ação. No entanto, apesar 

de não ser possível mensurar o proveito econômico da parte através da 

presente ação, depreende-se do contexto exposto em juízo que o valor 

atribuído à causa, R$ 1.000.00, se mostra desproporcional em relação ao 

imbróglio posto em juízo. A propósito: IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA PRESTAÇÃO DE CONTAS A ação de prestação de contas em sua 

primeira fase não apresenta conteúdo econômico, devendo o valor da 

causa ser fixado por estimativa Valor fixado pelo autor que não se mostra 

excessivo ou desproporcional com eventual proveito econômico da parte 

vencedora ao final da demanda Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 

20130654320148260000 SP 2013065-43.2014.8.26.0000, Relator: Walter 

Fonseca, Data de Julgamento: 27/03/2014, 11ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 02/04/2014) Valor da causa Prestação de contas 

Possibilidade de estimativa pelo autor diante da impossibilidade de 

conhecimento imediato do proveito econômico Recurso provido. (TJ-SP - 

AI: 1933299420118260000 SP 0193329-94.2011.8.26.0000, Relator: 

Souza Lopes, Data de Julgamento: 16/11/2011, 17ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 02/12/2011) Pelo exposto, restando evidente 

que o montante de R$ 2.695.000,00 é apenas a soma do valor dos 

contratos firmados entre as partes, e não o proveito econômico almejado 

pela requerente através da presente ação, julgo procedente os embargos 

de declaração ID 13108859 para sanar a contradição apontada na decisão 

ID 12941074, e consequentemente manter o valor da causa em R$ 

1.000,00. Cite-se o requerido para responder em 15 dias, oportunidade em 

que poderá apresentar as contas ou contestar a ação, art. 550 do CPC. 

Faça constar no mandado as advertências contidas no § 4º do art. 550 do 

CPC. Advirta o requerido de que as contas devem ser apresentadas na 

forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas 

e os investimentos, se houver, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as 

contas que o autor apresentar, art. 550, § 5º e art. 551 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 06 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010298-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010298-79.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Com 

fundamento nos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino a designação 

de audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. Não sendo obtida a conciliação 

façam-me os autos cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 6 

de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011659-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DOMINGOS DONATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011659-97.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: MIGUEL DOMINGOS DONATO JUNIOR REQUERIDO: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS”, 

ajuizada por MIGUEL DOMINGOS DONATO JUNIOR em desfavor de 

LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, alegando, em apertada síntese, que os 

“instrumentos particulares de compromisso venda e compra de imóvel 

urbano em loteamento” firmados com a requerida, em dezembro de 2014, 

para aquisição do lote de nº 22, quadra 22, com área de 300m² e lote de 

nº 23, quadra 22, com área de 300m², localizados ambos no Jardim 

Portinari, em Sinop/MT, se encontra eivados de abusividades, 

especialmente no que tange aos valores cobrados para rescisão 

contratual. Por tais razões, pugna pela concessão de tutela de urgência, 

para que seja declarada liminarmente a rescisão dos contratos, bem como, 

para que a requerida seja compelida a suspender a cobrança judicial e 

extrajudicial dos valores dos contratos, e ainda, para que se abstenha de 

incluir os dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. A inicial 

veio acompanhada dos documentos de ID 23750593/23752392. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. 1. O artigo 300 do CPC estabelece que a 

tutela de urgência seja 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. Por sua vez, 

o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, confere ao juiz 

o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final. 3. In casu, resta incontroverso que o 

requerente não possui interesse na manutenção do contrato entabulado 

com a requerida. 3.1. Além disso, verifico que a probabilidade do direito 
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está demonstrada pelos cálculos de ID 23752391/23752392, evidenciando 

que a requerida já tomou ciência do interesse da requerente na rescisão 

contratual. 3.2. Nessa senda, não há razão para que o requerente 

permaneça pagando uma dívida referente a um contrato, cuja rescisão é 

postulada em juízo. 4. No tocante ao perigo de dano, igualmente perfaz 

comprovado, na medida em que a postergação dos efeitos da rescisão 

contratual, além de onerar o comprador, implicará no seu desfalque 

financeiro diante do expressivo valor até então investido, como também do 

contrário, estar-se-ia prestigiando o locupletamento ilícito por parte da 

promitente vendedora. 5. Importa frisar que não há perigo de 

irreversibilidade da medida, haja vista que a medida liminar pode ser 

cassada, mediante decisão fundamentada da existência de relevante 

motivo superveniente justificador, devendo, portanto, serem afastados os 

eventuais efeitos da mora, notadamente no que tange as cobranças das 

parcelas mensais e inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao 

crédito. 6. Nesse contexto é o entendimento jurisprudencial, confira-se: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - TUTELA DE 

URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE. 

Presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, ante a 

possibilidade de rescisão do contrato pelo comprador, impõe-se o 

deferimento da tutela de urgência requerida, com suspensão do 

pagamento das parcelas vincendas do contrato que se pretende 

rescindir.” (TJ-MG - AI: 10000181233800001 MG, Relator: Mônica Libânio, 

Data de Julgamento: 18/02/0019, Data de Publicação: 20/02/2019) “Poder 

Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 

0702362-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP 

AGRAVADO: RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMENTA 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. TERRACAP E EMPRESA PRIVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DEVIDAS. POSSIBILIDADE. ART. 473 DO CÓDICO CIVIL. 

DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 473 do Código Civil, dispõe que: ?A resilição 

unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, 

opera mediante denúncia notificada à outra parte?. 2. Havendo manifesta 

vontade de rescisão do contrato em virtude de não possuir mais 

condições financeiras de arcar com os pagamentos das parcelas devidas, 

é cabível a suspensão da cobrança das parcelas vincendas. 3. Recurso 

conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07023626920178070000 DF 

0702362-69.2017.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de 

Julgamento: 01/06/2017, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 18/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Todavia, se mostra 

prematuro o deferimento da tutela vindicada no que tange a declaração, de 

plano, da rescisão contratual, porquanto se faz imprescindível que seja 

oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. 8. Posto isso, com fundamento 

no artigo 300, §2º, do CPC, DEFIRO liminarmente e parcialmente a tutela 

provisória de urgência, determinando que a requerida suspenda as 

cobranças das parcelas dos contratos em discussão (ID 

23752058/23752089), a partir da propositura da lide, e consequentemente, 

se abstenha de incluir os dados do requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA/SPC/CADIN e outros congêneres) no que tange ao 

contrato em liça, até ulterior deliberação judicial, sob pena de recair em 

multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de 

descumprimento deste decisum. 9. 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. 10. 

Cite-se a parte 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. 11. 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). 12. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 13. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 14. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015260-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA GONCALVES ZARZENON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015260-14.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MILENA GONCALVES ZARZENON REU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO 

DE VALORES PAGOS, COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA 

CONTRATUAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

COM LIMINAR – INAUDITA ALTERA PARTE, nos termos do Art. 300 do 

NCPC E DANOS MORAIS”, ajuizada por MILENA GONÇALVES ZARZENON 

em desfavor de LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, alegando, em apertada 

síntese, que o “instrumento particular de compromisso venda e compra de 

imóvel urbano em loteamento” firmado com a requerida, em fevereiro de 

2016, para aquisição do lote de nº 03/04, quadra 26, com área de 475 m², 

localizado no Jardim Portinari, em Sinop/MT, se encontra eivado de 

abusividades, especialmente no que tange aos juros remuneratórios. Por 

tais razões, pugna pela concessão de tutela de urgência, para que a 

requerida seja compelida a cobrar o valor de R$ 1.207,84 (mil, duzentos e 

sete reais e oitenta e quatro centavos), bem como cancele o pagamento 

dos boletos em aberto com o valor abusivo e se abstenha de incluir o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de ID 27377544/27377586. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. 1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência seja 

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. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 3. 

Compulsando os autos, verifico que estão ausentes os requisitos do art. 

300 do CPC, especialmente, porque a pretensão da requerente consiste 

na declaração, de imediato, de nulidade de cláusula contratual, o que não 

se pode admitir, a priori, pois é imprescindível que seja oportunizado o 

direito ao contraditório e a ampla defesa da requerida, de modo que, 

somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar 

o direito da parte. 4. Denota-se dos autos, a priori, que as cláusulas e 

encargos contratuais se encontram em consonância com o ordenamento 

jurídico, não havendo se falar, por ora, em ilegalidade. 4.1. Ademais, os 

cálculos unilaterais, trazidos com a inicial também não são suficientes para 

comprovar, de plano, a alegada cobrança indevida e, consequentemente, 

ensejar o deferimento da tutela pleiteada. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES 

REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 

285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A propositura de ação 

revisional, por si só, não suspende a exigibilidade do pacto e a mora do 

devedor. 2. Ausente verossimilhança nas alegações, não se antecipa a 

tutela para impedir eventual negativação em caso de inadimplemento. 3. O 

art. 285-B, § 1º, do CPC estabelece que o “valor incontroverso deverá 

continuar sendo pago no tempo e modo contratados”, não sendo possível, 

portanto, o depósito judicial das prestações vincendas sob qualquer 

pretexto.” (TJ/MT, AI 149946/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

CONSIGNÃO EM PAGAMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO 

DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE VALOR INCONTROVERSO - 

EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS 

CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO 

LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Ausente a demonstração da verossimilhança das 

alegações, quanto à alegada ilegalidade das cláusulas contratuais de 

financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de honrar o contratado, de 

modo que a pretensão do depósito do valor menor que o pactuado não 

elide a mora, tampouco possui o condão de abster a inserção dos dados 

do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, muito menos a 

manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). 5. Assim, é imprescindível que 

seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. 6. Outrossim, se mostra 

descabida a pretensão de depósito de valor diverso do contratado, sendo 

que a discussão judicial do débito, por si só, não é suficiente para 

autorizar o pagamento na forma que mais convém a requerente. 7. Desse 

modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência de natureza 

antecipada. 8. Por conseguinte, 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. 9. 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. 10. 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). 11. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 12. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária a requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 13. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAMIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000679-57.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA DAMIANA DA SILVA REU: B V INCORPORACAO LTDA Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C /C DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por MARIA 

DAMIANA DA SILVA em desfavor de BV INCORPORAÇÃO LTDA, 

alegando que, em 27 de maio de 2017, firmou um “instrumento particular de 

compra e venda de lote com pacto adjeto de alienação fiduciária” com a 

requerida, para a aquisição do lote 24, quadra 16, com área de 300m², 

localizado no Jardim Viena. Relata que, em virtude de estar passando por 

sérios problemas financeiros, procurou a requerida para a rescisão do 

contrato, no entanto, ela recusou-se a devolver os valores pagos. Por tais 

razões, pugna pela concessão de tutela de urgência, para que a requerida 

seja compelida a suspender a cobrança judicial e extrajudicial dos valores 

do contrato, assim como para que se abstenha de incluir o seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de ID 28606354/28606359. É o relatório. Fundamento e 

decido. 1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência seja 

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. Por sua vez, o Código de 

Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, confere ao juiz o poder de 

antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final. 3. In casu, resta incontroverso que a requerente não 

possui interesse na manutenção do contrato entabulado com a requerida. 

3.1. Além disso, verifico que a probabilidade do direito está demonstrada 

pelos documentos corroborados nos autos, os quais evidenciam que a 

requerida já tomou ciência do interesse do requerente na rescisão 

contratual. 3.2. Nessa senda, não há razão para que a requerente 

permaneça pagando uma dívida referente a um contrato, cuja rescisão é 

postulada em juízo. 4. No tocante ao perigo de dano, igualmente perfaz 

comprovado, na medida em que a postergação dos efeitos da rescisão 

contratual, além de onerar a compradora, implicará no seu desfalque 

financeiro diante do expressivo valor até então investido, como também do 

contrário, estar-se-ia prestigiando o locupletamento ilícito por parte da 

promitente vendedora. 5. Importa frisar que não há perigo de 

irreversibilidade da medida, haja vista que a medida liminar pode ser 

cassada, mediante decisão fundamentada da existência de relevante 

motivo superveniente justificador, devendo, portanto, serem afastados os 

eventuais efeitos da mora, notadamente no que tange as cobranças das 

parcelas mensais e inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao 

crédito. 6. Nesse contexto é o entendimento jurisprudencial, confira-se: 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - 

TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS - 

POSSIBILIDADE. Presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de 

dano, ante a possibilidade de rescisão do contrato pelo comprador, 

impõe-se o deferimento da tutela de urgência requerida, com suspensão 

do pagamento das parcelas vincendas do contrato que se pretende 

rescindir.” (TJ-MG - AI: 10000181233800001 MG, Relator: Mônica Libânio, 

Data de Julgamento: 18/02/0019, Data de Publicação: 20/02/2019) “Poder 

Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 

0702362-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP 

AGRAVADO: RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMENTA 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. TERRACAP E EMPRESA PRIVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DEVIDAS. POSSIBILIDADE. ART. 473 DO CÓDICO CIVIL. 

DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 473 do Código Civil, dispõe que: ?A resilição 

unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, 

opera mediante denúncia notificada à outra parte?. 2. Havendo manifesta 

vontade de rescisão do contrato em virtude de não possuir mais 

condições financeiras de arcar com os pagamentos das parcelas devidas, 

é cabível a suspensão da cobrança das parcelas vincendas. 3. Recurso 

conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07023626920178070000 DF 

0702362-69.2017.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de 

Julgamento: 01/06/2017, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 18/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Posto isso, com 

fundamento no artigo 300, § 2º, do CPC, DEFIRO liminarmente a tutela 

provisória de urgência, determinando que a requerida suspenda as 

cobranças das parcelas do contrato em discussão (ID 28606357), a partir 

da propositura da lide, e consequentemente, se abstenha de incluir os 

dados da requerente nos órgãos de proteção ao crédito 

(SERASA/SPC/CADIN e outros congêneres) no que tange ao contrato em 

liça, até ulterior deliberação judicial, sob pena de recair em multa diária que 

fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento deste 

decisum. 8. Por conseguinte, 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. 9. 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 
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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. 10. 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). 11. Intimem-se, sendo a requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 12. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 13. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

14. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013556-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013556-63.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MARCIEL DA SILVA E SILVA Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. 1.2. Ainda em sede de 

liminar, requer a parte requerente a expedição de ofício ao DETRAN/MT, a 

fim de seja determinada a retirada de quaisquer ônus eventualmente 

incidentes sobre o bem, anteriores a consolidação da propriedade, bem 

como para seja expedido ofício à Secretária de Fazenda Estadual, 

comunicando a transferência da propriedade, para que se abstenha de 

cobrar IPVA da parte autora por período anterior a consolidação da 

propriedade. 1.3. Com a inicial, foram apresentados os devidos 

documentos. É o breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os 

autos, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

25518081), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada por 

notificação extrajudicial ID. 25518083. 3. Deste modo, restam preenchidos 

os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o 

que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, concedo parcialmente os pedidos liminares e, em 

consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. 4.1. Todavia, indefiro o pedido de expedição de ofício para o 

DETRAN/MT, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer ônus 

vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de obrigação 

decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 4.2. Igualmente, indefiro o 

pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual para 

abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda 

que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se assim 

ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 5. 

Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da 

parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel 

depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser 

retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena 

de responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 10 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000523-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROGERIO SILVA (DEPRECADO)

GRACIELA PULL BIF SILVA (DEPRECADO)

MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOÃO CLAUDIO PIMENTA PENTEADO MANENTE (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000523-11.2016.8.11.0015 

DEPRECANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 

DEPRECADO: LUIZ ROGERIO SILVA, MAO BRANCA TERRAS 

AGROPECUARIA LTDA, GRACIELA PULL BIF SILVA Vistos, etc. BANCO 

RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A opôs “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO” (ID. 26613642) contra a decisão proferida no ID. 

26297459, alegando que na referida decisão há “erro material”, pois 

consta que o imóvel de matrícula nº 45.933 foi avaliado pelo valor de R$ 

3.356.000,00, (três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais), 

enquanto que, no laudo pericial o perito judicial avaliou o referido imóvel em 

R$ 3.387.000,00 (três milhões, trezentos e oitenta e sete mil reais). PASSO 

A DECIDIR. Os Embargos de Declaração possuem restrito cabimento, pois 

se prestam apenas a retirar do julgado os vícios da omissão, obscuridade, 

contradição e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, incisos I, II e II, 

do Novo Código de Processo Civil. In casu, verifico que o Embargante tem 

razão, uma vez que no decisum impugnado, mais precisamente no que se 

refere ao imóvel de matrícula nº 45.933, constou o valor da avaliação em 

R$ 3.356.000,00, (três milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais), 

contudo, o Perito Judicial avaliou o referido imóvel na importância de R$ 

3.387.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e sete mil reais), ID. 

13602055. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, corrigindo o 

erro material, para fazer constar nos fundamentos da decisão, mais 

especificamente no 1º e 8º parágrafo, o seguinte provimento: (...) e 

matrícula nº 45.933 em R$ 3.387.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e 

sete mil reais levando em consideração todas as peculiaridades existentes 

nos imóveis, na região, e observando as normas técnicas aplicáveis, 

(ABNT, NBR 14.653-1 e 3), ID. 13602055. (...) homologo o laudo de 

avaliação realizado pelo perito judicial de ID. 13602055, fixando os valores 

dos imóveis de matrícula nº 30.230 em R$ 476.000,00 (quatrocentos e 

setenta e seis mil reais), matrícula nº 4.669 em R$ 2.755.400,00 (dois 

milhões e setecentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), e 

matrícula nº 45.933 em R$ 3.387.000,00 (três milhões trezentos e oitenta e 

sete mil reais), na data de 05/06/2018, data da perícia, devendo tais 

valores serem atualizados para fins de expropriação. No mais, mantenho 

incólume o restante da decisão embargada. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 
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Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002568-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FURQUIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO WARD CRUZ OAB - SP278362 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002568-80.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FURQUIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME REU: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Intime-se a requerida para que se 

manifeste sobre a petição ID 26584408, bem como cumpra o disposto no 

art. 62, III da Lei 8.245/91 no prazo de dez dias, sob pena de o pedido de 

rescisão prosseguir pela diferença do débito. Não sendo integralmente 

complementado o depósito, em observância ao disposto no art. 62, IV do 

referido diploma legal, determino se expeça o competente alvará de 

liberação das quantias depositadas nestes autos em favor do requerente. 

Cumpridas as diligências acima determinadas, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2020. 

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014297-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA JESUS TAQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1014297-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: VERA LUCIA JESUS TAQUES Vistos 

etc. Trata-se de ação e busca e apreensão que Banco Itaucard S/A move 

contra Vera Lucia Jesus Taques. A inicial foi recebida pela decisão ID 

27530673, ocasião em que foi determinada a busca e apreensão do 

veículo objeto do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as 

partes. A referida decisão foi devidamente cumprida em 19.12.2019, ID 

27698715, ocasião em que o veículo foi apreendido e depositado na posse 

da requerente. Na sequência, pela petição ID 28070779, a requerida 

compareceu aos autos informando que efetuou o pagamento de duas 

parcelas em 25/11/2019 e encontrava-se em tratativa de acordo com a 

requerente, razão pela qual requereu, dentre outros, a concessão de 

tutela de urgência a fim de que o veículo lhe seja restituído. É o relato do 

necessário. DECIDO. Trata-se de ação e busca e apreensão que Banco 

Itaucard S/A move contra Vera Lucia Jesus Taques. Pela petição ID 

28070779, a requerida compareceu aos autos informando que procedeu 

ao pagamento de duas prestações atrasadas na data de 25/11/2019, no 

entanto, o extrato de financiamento ID 26184963 demonstra que na 

referida data ela já se encontrava inadimplente com o pagamento de 

quatro prestações, ou seja, além de proceder ao pagamento das referidas 

parcelas de forma extemporânea, ainda se encontrava em situação de 

mora contratual. Além disso, a requerida também não comprovou que 

houve a assinatura de qualquer contrato de renegociação da dívida, não 

havendo elementos para subsidiar o deferimento do pedido de tutela de 

urgência por ela requerido. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. REQUISITOS PARA 

CONCESSÃO. PREENCHIMENTO. POSTULADA SUSPENSÃO DOS EFEITOS 

DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, SOB A ASSERTIVA DE QUE 

ESTAVA EM CURSO ENTRE AS PARTES LITIGANTES PROCESSO DE 

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CONCRETA 

NOS AUTOS A INDICAR O ALEGADO. MERAS TRATATIVAS DE ACORDO 

QUE, APENAS POR SI, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE IMPEDIR O 

AJUIZAMENTO OU MESMO PARALISAR O TRÂMITE PROCESSUAL DA 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1.A ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 3.º, do 

Decreto Lei n.º 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do 

devedor (mora). No caso concreto, a notificação extrajudicial apresentada 

é suficiente para demonstrar a constituição em mora do agravante, visto 

que foi entregue no endereço declinado no contrato e devidamente 

recebido (fls. 36/38 dos autos originários), razão pela qual agiu com 

acerto o juízo singular ao conceder a liminar de busca e apreensão. 2. 

Quanto à questão acerca da existência ou não de novação ou simples 

renegociação do pacto anterior com as mesmas garantias, tendo em vista 

que as partes ainda se encontravam em processo de transação quando 

da efetivação da busca e apreensão, não tendo havido a concretização 

da negociação extrajudicial - porquanto o contrato de confissão de dívida 

não foi sequer assinado pelo banco agravado, bem como inexistiu a 

emissão por parte da financeira de boleto bancário atualizado 

contemplando as parcelas inadimplidas - , entendo que possa ter havido 

entre as partes, meras tratativas de acordo, as quais, como é sabido, por 

si só, não possuem o condão de impedir o ajuizamento ou mesmo paralisar 

o trâmite processual da busca e apreensão. 3. Recurso conhecido e não 

p r o v i d o .  ( T J - A M  -  A I :  4 0 0 1 7 8 6 6 2 2 0 1 9 8 0 4 0 0 0 0  A M 

4001786-62.2019.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de 

Julgamento: 30/09/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 

30/09/2019) Ademais, consoante regra processual de nosso 

ordenamento, somente a parte autora formula pedidos. À parte ré cumpre 

apenas a defesa. Para que a parte ré possa formular pedidos, deve 

valer-se da reconvenção, que agora sequer precisa de peça em separado 

(art. 343, CPC). Como já lecionava Marcus Vinícius Rios Gonçalves, “A 

contestação é peça de mera defesa, que não se presta a que o réu 

formule outras pretensões que não a de ver desacolhidas as do autor 

(salvo naquelas ações de natureza dúplice, em que a lei autoriza ao réu 

formular pretensões na própria contestação). Por isso, se o réu tiver 

algum pedido a formular perante o autor, deverá valer-se dessa ação, no 

mesmo processo, denominada reconvenção.” (Novo Curso de Direito 

Processual Civil, 8ª ed. Saraiva, 1ª Parte). Ainda que tenha havido 

pequena modificação do novo CPC quanto ao modo de formular o pedido 

reconvencional, essa lição ainda é válida para o caso em questão. O novo 

CPC permite que a reconvenção seja incluída na peça da contestação, 

mas José Miguel Garcia Medina esclarece que “A demanda apresentada 

pelo réu (seja em reconvenção, seja em pedido contraposto) não torna 

dúplice a ação proposta pelo autor: haverá duas ações no mesmo 

procedimento, enquanto em ação dúplice a ação é uma só, embora 

dúplice.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, p. 611) Conforme 

já salientado, somente a parte autora formula pedidos. Na reconvenção, a 

parte ré se apresenta como autor dessa demanda incidente, que, aliás, é 

autônoma em relação à ação principal, podendo prosseguir ainda que esta 

tenha sido extinta por qualquer motivo (art. 343, § 2º, CPC). Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - Pedido 

de tutela antecipada deduzido em contestação – Impossibilidade – Ação, 

ademais, que não tem natureza dúplice, não admitindo pedido contraposto 

ou reconvenção – Pedido de revogação da liminar - Descabimento – 

Agravante que não afasta a presença dos requisitos do artigo 911/69 

para sua concessão - Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20200315120168260000 SP 2020031-51.2016.8.26.0000, Relator: Luis 

Fernando Nishi, Data de Julgamento: 15/03/2016, 32ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/03/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

FORMULADO PELA RÉ PARA QUE SEJA CANCELADA A RESTRIÇÃO EM 

SEU NOME NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. PEDIDO EFETUADO PELA RÉ NA AÇÃO DO AUTOR. DEMANDA 

QUE NÃO POSSUI CARÁTER DÚPLICE. ILEGITIMIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-SP 20635787320188260000 SP 
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2063578-73.2018.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

13/08/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

13/08/2018) AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA FORMULADO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. 1. 

Na sistemática processual vigente, somente o autor formula pedidos, a 

menos que a lei admita conduta ativa do réu (ações dúplices). Para que o 

réu possa formular pretensões, caso não se trate de ação dúplice, deve 

valer-se de reconvenção. 2. O novo CPC permite que a reconvenção seja 

proposta na mesma peça de defesa. Isso não significa que o réu não 

precise indicar com precisão que pretende reconvir. No caso, o réu não 

pretende reconvir, mas exige direito de formular pedido de tutela de 

urgência. Descabimento. 3. A contestação é peça de mera defesa (salvo 

o caso das ações dúplices, hipótese diversa da presente), não se 

prestando senão para que o réu busque a improcedência dos pedidos do 

autor. Se o réu quer formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção. 

4. Recurso não provido. (TJ-SP 21571866220178260000 SP 

2157186-62.2017.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

14/09/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

14/09/2017) Desta forma, considerando que a requerida não propôs 

reconvenção para manifestar pretensão própria, art. 343 do CPC, bem 

como que a petição ID 28070779 não contém em seu bojo intenção para 

que possa se conduzir de forma ativa frente ao requerente, indefiro os 

pedidos de tutela de urgência nela formulados. Por fim, verifico que a 

requerida foi devidamente citada quando compareceu espontaneamente 

aos autos requerendo a restituição do seu veículo, ID 28070779, não 

havendo que se falar em “aguardar a sua citação para apresentação da 

contestação”, pois conforme preconiza o art. 239, § 1º do CPC, “o 

comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução”. Desta forma, considerando 

que a requerida foi devidamente citada e não purgou a mora e nem 

contestou a ação, reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pelo 

requerente. Diante disso, com fundamento no art. 3º, §§ 1º e 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, julgo procedente a presente Ação de Busca e 

Apreensão, e, consequentemente, torno definitiva a liminar concedida, 

consolidando, nas mãos do requerente, o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem alienado fiduciariamente. Condeno a requerida nas 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, devidamente atualizado. Com o trânsito em julgado da 

sentença, oficie-se ao DETRAN, dando-lhe ciência desta decisão, e, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se. (art. 1.284 da CNGC). Havendo 

manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se os autos, 

sem ônus para as partes. Havendo pedido para cumprimento de sentença, 

intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de 

segunda fase. P.R.I.C. Sinop/MT, 6 de março de 2020. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002087-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

FRANCO SOLON FERREIRA (REQUERENTE)

FLEURIMAR FERREIRA (REQUERENTE)

FABIO MELO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER ARAUJO FREITAS OAB - GO24783 (ADVOGADO(A))

RENATA NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - GO28378 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISSON EUGENIO DORNER (REQUERIDO)

INGRID RODRIGUES DE MENEZES DORNER (REQUERIDO)

ROBERTO DORNER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

 

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 indicado na Carta Precatória, 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.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 10 de 

março de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005458-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR BALIN (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1005458-60.2017.8.11.0015 Verifica-se que os 

requerentes indicaram Vilmar Balin para compor o polo passivo da ação. 

Todavia, de acordo com o item “h” dos pedidos finais da peça inicial, os 

requerentes pretendem com a lide a “nulidade dos títulos dos requeridos e 

antecessores”, além de indenização por perdas e danos, dentre outros 

requerimentos. Desta forma, todos aqueles que serão atingidos por 

eventual decisão anulatória dos registros imobiliários devem integrar a lide. 

Assim, INTIMEM-SE os requerentes para emendarem a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de incluir os litisconsortes necessários na lide, 

quais sejam, todos os que integram a cadeia dominial dos títulos que os 

requerentes pretendem a declaração de nulidade, os quais devem ser 

especificados, em igual termo, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002388-30.2020.8.11.0015

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:

Lauro Antônio Pasche OAB - RS31321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA THAIS TAGLIEBER (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA PJE 1002388-30.2020.811.0015 Nos termos da 

legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no endereço constante nos 

autos, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 
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a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 10 de 

março de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006668-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BOURBON DE SAO PAULO HOTELARIA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS 

LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NASTASSIA LYRA IURK DA SILVA OAB - PR64683 (ADVOGADO(A))

GILSON JOAO GOULART JUNIOR OAB - PR36950 (ADVOGADO(A))

FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO OAB - PR35025 (ADVOGADO(A))

MARCEL KESSELRING FERREIRA DA COSTA OAB - PR32679 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A A PARTE EXEQUENTE DO DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: 

"Ante a petição e documentos juntados no id 29031007, manifeste-se o 

exequente, em cinco dias."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003122-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CLAUDINO VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA SILVA CIRQUEIRA (RECONVINDO)

AUTO ELETRICA DACAR EIRELI - ME (RECONVINDO)

BANCO DA AMAZONIA SA (REU)

ADEMIR CLAUDINO VIANA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANA CARLA ALMEIDA NICOLETTI OAB - PA10284 (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1003122-83.2017.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que o AUTOR impugnasse a contestação. 

Procedo a INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA e da parte reconvinda AUTO 

ELÉTRICA DACAR EIRELI-ME para que especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000932-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS CLAUDINO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DO DESPACHO TRANSCRITO: "Processo n.º 

1000932-45.2020.8.11.0015 - O requerente alega que adquiriu dois lotes 

das requeridas, tendo pago os valores referentes à entrada e mais onze 

parcelas e que, em virtude de problemas financeiros, se tornou 

inadimplente a partir de dezembro de 2015, optando pela desistência do 

negócio jurídico. Sustenta que a procurou a parte requerida para obter a 

devolução do valor pago, mas não obteve resposta. Além disso, seu nome 

foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que os contratos 

contém clausulas abusivas, pretendendo que as requeridas sejam 

condenadas a lhe restituírem 90% dos valores pagos. Requer a 

concessão de medida de urgência para que a requerida AM3 se abstenha 

de efetuar cobranças indevidas e que seu nome seja excluído do cadastro 

de inadimplentes. DECIDO. De início, sem prejuízo de ulterior revogação, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, uma vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, 

§§ 1º, 3º e 4º. Outrossim, 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. Analisando os documentos 

acostados à inicial, verifica-se que o requerente aderiu aos contratos de 

venda e compra de imóvel urbano em loteamento, com os encargos a ele 

inerentes. Contudo, analisando as cláusula 13ª e 14ª, nota-se que ficou 

estabelecido que, no caso da resolução do contrato, o montante a ser 

devolvido seria calculado mediante a exclusão do sinal, com a aplicação 

da pena de 10% sobre o valor do contrato, além de 23% de despesas 

administrativas. Assim, a princípio, se mostra excessiva a retenção de 

montante sobre o valor integral do contrato, além do percentual de 

despesas administrativas, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: "STJ - RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO 

COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. 

POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses 

de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por 

inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de 

retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, 

conforme as particularidades do caso concreto. [...]” (RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.311.514-SP (2012/0041985-5) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data da Publicação 10/11/2016. No ponto, diante da 

discordância quanto ao montante a ser restituído, bem como quanto à 

legalidade das cláusulas contratuais que regem a rescisão da avença, 

estando o requerente impossibilitado de continuar com o pagamento das 

parcelas, lhe assiste o direito de obstar a cobrança do contrato, bem como 

de ter seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito. A propósito, 

consta da inicial que as requeridas já comercializaram os lotes em questão 

com terceiros, o que demonstra que já consideram o contrato resolvido, o 

que evidencia a probabilidade do direito do requerente. O perigo do dano, 

de igual modo, se faz presente, já que são notório os prejuízos 

decorrentes da negativação perante órgãos de proteção ao crédito, que 

possui nefastos efeitos na vida de qualquer indivíduo. Nesse sentido: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - 

REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS 

PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO 

NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. I- Segundo o art. 300, 

do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de 

urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo; II- Considerando que é direito do 

adquirente rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, devendo, 

contudo, arcar com os ônus da desistência do negócio, e que o mesmo 

terá direito à restituição das parcelas pagas, ainda que parcialmente, 

tratando-se de um direito garantido pelos arts. 51, II, e 53 do Código de 

Defesa do Consumidor, impõe-se o deferimento do pedido de tutela de 

urgência para que as rés se abstenham de incluir o nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, bem como para que sejam suspensos 

os pagamentos das parcelas vencidas e vincendas, pois não se afigura 

razoável que o requerente continue a pagar os valores relativos ao 

contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.” (TJ-MG - AI: 

10000190862334001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 

20/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019). Posto isso, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, para o fim de determinar que as requeridas se 

abstenham de efetuar cobranças relativas aos imóveis, objeto deste 

processo, bem como de inserir o nome do requerente nos ´rogãos de 

proteção ao crédito. Ademais, determino sejam oficiados aos órgãos de 

proteção ao crédito para que promovam as exclusões das anotações 

existentes. Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência para tentativa de conciliação para o dia 09/07/2020, às 

15h15min, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local. Cite-se a parte 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 
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CPC, bem como para que se atente ao disposto no artigo 304 do 

CPC/2015. 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 os requerentes na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC)."

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003297-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

IDALVA EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIANE PATRINI LIMA DE MELLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE CAMILA DOS SANTOS BATAGLIA OAB - PR59712 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1003297-43.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO da PARTE REQUERIDA 

da sentença que segue abaixo transcrita: "HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no Id. 15930254. Em consequência, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com 

julgamento do mérito, o processo n° 1003297-43.2018.8.11.0015 – AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO movida por JOÃO BATISTA DE SOUZA 

e IDALVA EVANGELISTA DOS SANTOS SOUZA em face de KASSIANE 

PATRINI LIMA DE MELLO. Transitada esta em julgado, pagas as custas 

pela requerida, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010647-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1010647-19.2017.811.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para em cinco dias informar se a conta informada no ID 25218994 é conta 

corrente ou poupança.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000773-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

marco antonio alves (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000773-39.2019.8.11.0015. DECISÃO: 

“Homologo a dessistencia da oitiva das testemunhas do embargado. 

Expeça-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas do embargante, 

conforme requerido no id 24913961. Ante a ausência das testemunhas a 

serem ouvidas nesta Comarca, redesigno a audiência para o dia 

28/05/2020, às 14h. Saem intimados os presentes, sendo que o 

embargado deverá comparecer para prestar depoimento pessoal, sob 

pena de confesso. Providencie-se a intimação das testemunhas Marcio 

Roberto de Souza e Mauricleberson de Santana Milan. O embargante 

deverá depositar o valor da diligencia do oficial de justiça, bem como 

efetuar o preparo da Carta Precatoria a ser expedida, no prazo de dez 

dias, sob pena de preclusão. Nada mais havendo, foi encerrado o 

presente termo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015199-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (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))

 

Certifico e dou fé que a contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos 

termos da Legislação vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora 

para em quinze dias impugná-la. Sinop-MT, 10 de março de 2020 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011906-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para 

manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial de justiça a seguir 

transcrita: “Certifico e dou fé, eu, FERNANDO KREUZ DALLAGNOL, Oficial 

de Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado do Meritíssimo (a) 

Juiz (a) de Direito da QUARTA VARA CÍVEL desta Comarca de Sinop/MT, 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) GIOVANA PASQUAL DE MELLO, 

e, extraído dos autos de nº. 1011906-78.2019.8.11.0015, diligenciei no dia 

27/02/2020, às 16h40min até o endereço fornecido nos Autos, onde não 

fora possível Citar/Intimar a Empresa Oi S/A, pois ao ler a inicial, este 

Oficial percebeu que a CNPJ ora objeto desta ação não é mesmo da 

Empresa instalada no endereço descrito no mandado. Insta salientar que a 

Empresa instalada nesta Comarca é uma franqueada, tendo CNPJ distinto 

ao da Empresa descrita na inicial, porém, fora fornecido endereço correto 

da Empresa Oi S/A, a constar: Rua Barão de Melgaço, nº 3209, Setor 

Centro Sul, Cuiabá-MT. Sendo assim, devolvo o mandado para que lhe seja 

conferido seus devidos fins e desde já, coloco-me a disposição para 

novas diligencias, caso estas se façam necessárias. O referido é verdade 

e dou fé." Sinop-MT, 10 de março de 2020 Laura Joanir Costa Leite 

Rondon – Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1005927-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILOCA BEILKE BAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1005927-38.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para impugná-la. 

Sinop-MT, 10 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira 

(gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006272-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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RODOMOLAS AUTO PECAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO PAIXAO (REU)

 

Processo PJe 1006272-04.2019.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente, intimo o Advogado do autor para em cinco dias manifestar sobre a 

correspondência devolvida. Sinop-MT, 10 de março de 2020 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004324-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER FARIA (AUTOR(A))

CRISTINA MARSCHALEK FARIA (AUTOR(A))

DROGA SUL FARMACIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR GROTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1004324-61.2018.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que os REQUERENTES impugnassem a 

contestação. Nos termos da Legislação vigente, INTIMO as partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando 

a sua pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se 

pretendem o julgamento antecipado. Sinop-MT, 10 de março de 2020 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005878-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ LEMANSKI (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1005878-94.2019.811.0015 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 endereço 

constante nos autos, TENDO EM VISTA QUE A CARTA DE CITAÇÃO FOI 

DEVOLVIDA COM A ALÍNEA: "ausente", devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 10 

de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006146-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BELEM DE FIGUEIREDO (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 PJE 1006146-51.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para impugná-la. 

Sinop-MT, 10 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira 

(gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008086-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL CASTRO SANTOAS (REQUERIDO)

VALMOR LAZAROTTO (REQUERIDO)

 

Processo PJE 1008086-85.2018.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente redesigno a audiência de conciliação para o dia 16/07/2020, às 16 

horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, no Fórum local de 

Sinop-MT (sala 40). Sinop-MT, 10 de março de 2020 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013374-48.2017.8.11.0015

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:

WANILDO NASCIMENTO FORTE (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1013374-48.2017.811.0015 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE 

PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE 

SEGUE ABAIXO TRANSCRITA: "Certifico, que em cumprimento ao 

respeitável mandado do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível desta cidade 

e Comarca de Sinop-MT., extraído dos autos supra mencionado, estive no 

Bairro Camping Clube, mas na Av. Matrinchã, onde supostamente estaria 

localizado o número 105, atualmente funciona um pequeno salão de 

cabeleireiro, e segundo seu proprietário JOSÉ MARCOS, o requerido ali 

nas imediações não é conhecido, assim, DEIXEI DE CITAR o requerido: 

WANILDO NASCIMENTO FORTE, pois não o avistei pessoalmente, motivo 

pelo qual devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O referido 

é verdade e dou fé."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90545 Nr: 7897-13.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A, BANCO FORD 

S.A., FINASA S/A - C. F. I, BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO WALTER KUNZE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 118, tendo em vista que o executado ainda não 

foi citado, de modo que não há que se falar em suspensão pela não 

localização de bens penhoráveis.

Ademais, verifico que foram realizadas várias tentativas de citação do 

requerido, todas elas resultaram infrutíferas. Assim, cite-se, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da decisão de fls. 19/20.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351374 Nr: 4629-28.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DE ALMEIDA MANSO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ANTONIO BARRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:OAB/MT 4284

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). THIAGO JUNIOR 

TREVISOL para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as 

penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207894 Nr: 9339-67.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR 

FERREIRA BRODA, OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, 

OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - 

ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO DURIGON, NELSON BATISTA 

DA CRUZ, APARECIDA CRUZ GIMENES, REJANE MARIA DURIGON, 

GONÇALO ZEFERINO RIBEIRO, PEDRO JOSE DOS SANTOS, FIRMO DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da importância de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e 

nove reais) referente à complementação da diligência(s) do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de Citação NA 

ESTRADA ATLÂNTICA - FAZENDA ÁGUAS CLARAS, (110 KM DE 

DISTÂNCIA) devendo referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184984 Nr: 6091-30.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO JOÃO LAZZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICRED MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - 

OAB:11432 A - MT, GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - 

OAB:OAB/SP 273.528, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 Ante a ausência de requerimentos, determino que, após o pagamentos 

das custas processuais, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações necessárias.

 Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190071 Nr: 11511-16.2013.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JORGE MOMBACH -ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO do AUTOR para manifestar em quinze dias sobre petição de 

fls. 533 a 1045.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198803 Nr: 1663-68.2014.811.0015

 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: SOELI TEREZINHA TEICHEIRA TURRA, JONAS 

TEICHEIRA TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Entretanto, determino a 

suspensão da exigibilidade de tais verbas, uma vez que os requerentes 

são beneficiários da gratuidade da justiça.Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10094 Nr: 3518-10.1999.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO MACHADO, ROSICLEI 

BATISTA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARICO DIAS - 

OAB:MT-2585-B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO ROBERTO MACHADO, Cpf: 

23060956987, professor e atualmente em local incerto e não sabido 

ROSICLEI BATISTA MACHADO, Cpf: 23060956987, dentista. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 120,45 (Cento e vinte reais e quarenta e cinco 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá (ão) sofrer 

alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 13848 Nr: 3441-64.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA MARGARETH DOS 

REIS - OAB:9310/SC

 Verifico que foi instaurado incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica às fls. 397. Ocorre que, com a vigência do Código 

de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica deve ser distribuído incidentalmente e se sujeita ao recolhimento 

das custas processuais, de acordo com o artigo 1228 da CNGC.

 Nessa toada, chamo o feito à ordem, determinado que se desentranhe o 

pedido de fls. 393/396, bem como os demais documentos de fls.397/433 e 

providencie-se a autuação em apartado. Após, intime-se o exequente para 

providenciar o recolhimento das custas processuais e a se manifestar 

sobre a certidão de fls. 430 quanto ao falecimento do sócio da empresa 

executada, Henrique Benecke, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento do processamento do incidente.

 Outrossim, tendo em vista a renúncia anunciada às fls. 423/424, intime-se 

pessoalmente a executada para que regularize sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias (art. 76, §1º, inciso II, do CPC), 

sob pena de prosseguimento do feito independentemente de sua 

intimação.

Quanto ao pedido de penhora de bens da sócia Isabel Benecke, consigno 

que será deliberado após a decisão do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, conforme dispõe o artigo 134, §3º, do CPC.

Intime-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317147 Nr: 1050-09.2018.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECH TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO CARLOS NARDI, Cpf: 

29589851991, Rg: 941.152, Filiação: Dominicia Antunes Nardi e Fortunato 

Nardi, data de nascimento: 03/09/1952, natural de Tangara-SC, 

separado(a) judicialmente, médico veterinário/comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá (ão) sofrer 

alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303066 Nr: 10226-46.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON FUGIHARA, R. FUGIHARA E CIA LTDA.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R. FUGIHARA E CIA LTDA., CNPJ: 

08050084000180 e atualmente em local incerto e não sabido ROBSON 

FUGIHARA, Cpf: 88239187153, Rg: 1286376-9, Filiação: Dirce Celestino 

Fugihara e Jose Carlos Freitas Fugihara, brasileiro(a), solteiro(a), 

bioquimico - empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá (ão) sofrer 

alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312434 Nr: 16051-68.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR PISONI, PISONI & BORTOLI LTDA. "L L 

LAMINADOS"

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PISONI & BORTOLI LTDA. "L L 

LAMINADOS", CNPJ: 05147617000158, Inscrição Estadual: 13.210.373-7 e 

atualmente em local incerto e não sabido LEOMAR PISONI, Cpf: 

57919640059, Rg: 9050939579, Filiação: Rosa Ceihorski e Avani Pisoni, 

data de nascimento: 14/03/1972, brasileiro(a), natural de Tuparendi-RS, 

divorciado(a), do comércio, empresário, autonomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá (ão) sofrer 

alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 374499 Nr: 2059-35.2020.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL BENECKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEROLI CARDOSO - OAB:13762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 A embargante foi citada no incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, tendo opostos os presentes embargos à execução, 

alegando a ausência dos elementos de caracterização da 

desconsideração da personalidade jurídica (fraude contra credores e 
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confusão patrimonial), bem como a prescrição intercorrente.

O artigo 135 do Código de Processo Civil dispõe que o sócio ou a pessoa 

jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis, 

quando instaurado o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica. Assim, a defesa adequada para se opor ao incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica é a impugnação, nos próprios 

autos em que se processa o pedido e não os embargos à execução. A 

propósito:

 “[...]Desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, 

com inclusão dos sócios, que passaram a integrar a execução. Sócio que 

maneja embargos à execução em lugar de impugnação. Rejeição liminar. 

Ausência de má-fé. Aplicação dos princípios da fungibilidade e da 

economia processual que autorizam o seu recebimento como impugnação, 

máxime diante das matérias de ordem pública alegadas. Recurso provido”. 

(TJ-SP - APL: 00005718519988260116 SP 0000571-85.1998.8.26.0116, 

Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 12/08/2014, 28ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2014)

Assim, considerando que o manejo dos embargos à execução não se 

revela adequado para defesa em incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica e, aplicando princípio da economia processual, 

promova-se o cancelamento da distribuição e a juntada de todas as peças 

processuais ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217634 Nr: 16735-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR ANTONIO BARRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT, 

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). THIAGO JUNIOR 

TREVISOL para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as 

penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109418 Nr: 1799-41.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ZANETTE, DARCI DE ALMEIDA 

ZANETTE, ACELITO ZANETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se sobre o cumprimento da decisão anterior (fls. 127).

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 40770 Nr: 4601-85.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELDO LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT-6071-A, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

COLONIZADORA SINOP S/A em face da ELIVELDO LOPES DA COSTA.

 Às fls. 184/188, as partes firmaram acordo, o qual foi devidamente 

homologado (fls. 194). Posteriormente, às fls. 198, o exequente informou a 

adimplência do executado com relação ao acordo, requerendo a extinção 

do processo.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Desconstitua a penhora realizada às fls. 30; bem como, promova-se a 

baixa da averbação de fls. 73.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Ficam as partes dispensadas das custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 335911 Nr: 13432-34.2018.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SILVEIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, condenando a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 

6º, do Código de Processo Civil de 2015.Transitada esta em julgado, 

traslade-se cópia da presente para os autos principais, e pagas as 

custas, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224696 Nr: 2569-24.2015.811.0015

 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): ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente intimo a parte autora para em cinco dias 

manifestar sobre certidão de fl. 110: "Certifico e dou fé, eu, VALTER 

MORTELARO LOPES, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 

respeitável mandado da Meritíssima Juíza de Direito da Quarta Vara Cível 

desta Comarca de SINOP/MT, Excelentíssima Senhora Doutora GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO, e, extraído dos autos de CÓDIGO: 224696 – 

(MANDADO DE INTIMAÇÃO – ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) – em que COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO move em 

desfavor de ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS).

Diligenciei junto ao endereço constante no mandado, RUA ANTONIO 

PORTO, 629, BAIRRO: JARDIM SÃO PAULO, nesta urbe, local onde NÃO 

FOI POSSÍVEL PROCEDER com a INTIMAÇÃO de ALEXANDRE RODRIGUES 

DOS SANTOS, haja vista ter se mudado para a cidade de Tangara da 

Serra-MT., em endereço desconhecido por seus familiares conforme 

informação prestada pela senhora PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS 

(IRMÃ DE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS).

Desta forma devolvo o presente mandado em cartório para os devidos 

fins.

O referido é verdade e dou fé".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243015 Nr: 13930-38.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHERLA GOFFI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para manifestar em quinze dias sobre embargos 

monitórios de fls. 94/95.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 213 de 420



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 240135 Nr: 12122-95.2015.811.0015

 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: CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, ROBSON JOSÉ 

SPERANDIO COTT - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO SPERANDIO COTT, ADILSON JOSE 

SPERANDIO COTT, GIRO ESCOLAR TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Tendo em vista que os herdeiros de Anildo Sperandio Cott foram 

devidamente citados e não impugnaram a condição de sucessores do 

falecido, promova-se a sucessão processual do aludido requerido, 

acrescentando-se Jessica Sperandio Cott, Leuza Maria Pires Cott 

Jhonnnny Cesar Sperandio e Jhonatan Sperandio Cott no polo passivo. 

Anote-se na D.R.A.

Ademais, intimem-se os requerentes para, querendo, apresentar 

impugnação às contestações de fls. 154/239, 273/293 e 312/333, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, colha-se a manifestação do Ministério Público e intimem-se as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 329474 Nr: 9112-38.2018.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GOMES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Todavia, fica suspensa a cobrança das aludidas 

verbas, uma vez que concedo ao embargante a assistência judiciária 

gratuita.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença para os 

autos principais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298430 Nr: 7436-89.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEPLAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA-ME, JAIR DA COSTA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADEPLAZA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA-ME, CNPJ: 01330349000154, Inscrição Estadual: 

13.025.452-5 e atualmente em local incerto e não sabido JAIR DA COSTA, 

Cpf: 85654132172, Rg: 1.183.121, Filiação: Aparecida Lauteiro da Costa e 

Pedro da Costa, data de nascimento: 11/12/1968, brasileiro(a), natural de 

Ivinhema-MS, solteiro(a), comerciante, empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 756,06 (Setecentos e cinquenta e seis reais e 

seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá (ão) sofrer 

alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 09 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243480 Nr: 14168-57.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO CENTER CPA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI, para devolução dos autos nº 14168-57.2015.811.0015, 

Protocolo 243480, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247157 Nr: 16602-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOLI EBSEN, IRION EBSEN, OSWIN EBSEN, 

D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 INTIMAÇÃO dos EXECUTADOS das decisões de fls. 141, 153,154 e 186, 

que seguem abaixo transcritas:

 Decisão de fl. 141: "Tendo em vista que foi decretada a falência da 

executada D. R. F. Comercial Agrícola S/A, conforme sentença prolatada 

em 30/07/2018, nos autos nº 1001011-92.2018.8.11.0015, em trâmite 

neste Juízo, determino a suspensão da presente execução em relação à 

executada, nos termos do artigo 99, inciso V, da Lei n° 11.101/2005.

Assim, considerando que a declaração de falência contra um dos 

devedores não impede o prosseguimento da execução contra os demais 

devedores, determino o prosseguimento do feito em relação aos 

executados Edoli Ebsen, Irion Ebsen e Owin Ebsen.

Ademais, verifico da petição de fls. 127/128, que não foi juntado o anexo 

do instrumento da transação celebrada entre as partes, conforme item 1.

Posto isso, intime-se a exequente para se manifestar, em 05 (cinco) dias."

Decisão de fls. 153/154: "Às fls. 139/140 a exequente pugna pelo 

prosseguimento do feito em relação aos executados Edoli Ebsen, Oswin 

Ebsen e Irion Ebsen, com a conversão da ação de execução em quantia 

certa.

DECIDO:

Verifica-se que a conversão automática da execução para entrega em 

execução por quantia certa, com fundamento no acordo de fls. 144/152, 

não comporta acolhimento, uma vez que os executados; Edoli Ebsen, 

Oswin Ebsen e Irion Ebsen não participaram da avença.

De outro lado, os executados Edoli Ebsen, Oswin Ebsen e Irion Ebsen 

foram citados às fls. 88 e 106 e não fizeram a entrega do produto. 

Destarte, aplica-se o art. 809, § 1º do CPC, segundo o qual:

Ocorre que, tendo o exequente apresentado a estimativa, é necessário 

oportunizar o contraditório, de acordo com o princípio da não surpresa, 

positivado nos artigos 9º e 10ª do CPC, conforme já decidiu o Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A 

CONVERSÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - NÃO 

OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA – OFENSA AO 
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PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO 

PROVIDO. De acordo com o Princípio da não Surpresa, positivado nos 

artigos 9º e 10º do NCPC é vedado ao juiz decidir com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar. Assim, a conversão de execução de entrega de coisa 

incerta para execução por quantia certa contra devedor solvente, sem 

que o juiz tenha oportunizado a manifestação da parte, caracteriza 

violação ao Princípio da Não Surpresa, inteligência do art. 10 do CPC. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)” (TJ-MT - 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10007013420188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 29/06/2018)

Assim, intimem-se os executados Edoli Ebsen, Oswin Ebsen e Irion Ebsen 

para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do pedido de fls. 

139/140. Intimem-se."

Decisão de fl. 186: "Tendo em vista que os executados Irion Ebsen, Edoli 

Ebsen e Oswin Ebsen, opuseram Embargos à Execução (Cód. nº 277272, 

considero-os citados da execução. Proceda-se ao apensamento dos 

Embargos e cadastre-se o advogado dos executados no Apolo.

Após, intime-se os executados, por seu advogado, da decisão de fls. 

157/158. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230794 Nr: 6107-13.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GALLIS

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias informar o NÚMERO DO 

BANCO, para posterior expedição do alvará, tendo em vista que na 

petição de fl. 302 não constou essa informação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233250 Nr: 7600-25.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA GOMES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em cinco dias informar o NÚMERO 

DO BANCO para o qual deve ser transferido o valor constante nos autos, 

tendo em vista que essa informação não constou nas petições de fl. 154 e 

162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182558 Nr: 3529-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR GARCIA MADEIRAS - ME

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

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor informasse o atual endereço da EXECUTADA.

Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em 

cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188232 Nr: 9537-41.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ZUFFO, IGNES ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS APARECIDO QUIROGA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, GERSON LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6.298-B, 

JONAS MOLINARI ARAUJO - OAB:25.238-MT, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:OAB/MT 

19.724-O, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601-MT, TIAGO 

PACHECO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls. 200 a 222 foi 

interposto no prazo de Lei.

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o REQUERIDO para em quinze 

dias apresentar contrarrazões.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007758-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARILTO SOARES DE MOURA (REQUERIDO)

SILAS DE CARVALHO DIAS (REQUERIDO)

MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

4ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO GIOVANA PASQUAL DE MELLO PROCESSO n. 

1007758-58.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 176.000,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: LUIS RICARDO DE OLIVEIRA Endereço: rua dos cajueiros, 

720, centro, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SILAS DE CARVALHO DIAS Endereço: RUA DAS 

ORQUÍDEAS, 2531, - DE 1965/1966 A 2588/2589, SETOR RESIDENCIAL 

NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-324 Nome: JOSE ARILTO SOARES DE 

MOURA Endereço: RUA DOS CAETÉS, 114, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, 

SINOP - MT - CEP: 78552-561 Nome: MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA 

LTDA - ME Endereço: RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 4421, - DE 4315 A 

5085 - LADO ÍMPAR, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 

78550-528 FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO PASSIVO - SILAS DE 

CARVALHO DIAS, CPF sob nº 621.354.221-34, 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, bem como INTIMÁ-LO 

da audiência designada para o dia para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania Data: 21/05/2020 Hora: 13:45 - FORUM DE SINOP/MT, SALA 

40/48. RESUMO DA INICIAL: No dia 19/08/2016 as 08:30hrs, o Autor e o 

Reu José Arilto Soares de Moura (condutor) se envolveram em um 

acidente de transito, abalroamento na rodovia MT140 KM03, em frente ao 

residencial Panambi, na cidade de Sinop/MT. Fora lavrado o Boletim de 

Ocorrência de Trânsito n: 2016.262354, elaborado por 600970094 
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Claudemir Franca Maciel, na Policia Militar PM 11 BPM - SINOP/MT. O Réu 

José Arilto Soares de Moura, conduzia o veiculo Caminhão M. Benz/L 

1113, Placa LXR-8728, Renavam 556238133, ano 1983 modelo 1984, 

espécie de carga, com Gaiola Boiadeira, de cor vermelha, de Propriedade 

do Sr. SILAS DE CARVALHO DIAS, CPF: 621.354.221-34, a qual prestava 

serviços a empresa MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA (CASA DO 

BOI), CNPJ: 15.308.256/0001-38, conforme pode ser observado através 

da (foto1) em anexo, o qual esta devidamente caracterizado e timbrado o 

caminhão, desta forma são todos REUS pela responsabilidade 

objetiva/subjetiva e co-obrigados. Ocorre que, o Autor e o Réu Jose Arilto 

Soares de Moura (condutor) estava trafegando pela Rodovia MT 140, no 

mesmo sentido, SinopXSanta Carmem, e no KM03 da rodovia em frente ao 

residencial Panambi, o Réu em um ato de IMPRUDÊNCIA faz uma manobra 

PROIBIDA sobre a rodovia, assumindo sua imprudência junto as 

autoridades policiais conforme lavrado o BO citado e em anexo, sendo 

RÉU confesso da referida manobra. Vale Salientar que o autor estava 

dentro da velocidade permitida a aproximadamente 70km/H e estava a 

aproximadamente 150 a 200 metros atrás do réu, ocorre que o RÉU 

inesperadamente fez conversão a esquerda pela via de entrada de contra 

mão de direção, local este PROIBIDO para entrar por quem estava 

trafegando naquele sentido, fazendo esta manobra de inteira 

irresponsabilidade e imprudência, ocupando por completo a pista, ficando 

assim seu veiculo atravessado por completo de forma horizontal na 

rodovia, podendo ser observado pelas fotos em anexo. Sendo desta 

forma, o veiculo do réu obstruiu por completo a pista, salienta ainda que, o 

autor ainda frenou seu veiculo, mais não havendo meio de evitar a colisão 

e em frações de segundos em um ato normal de auto defesa, tentou livrar 

o lado do condutor, para evitar o impacto maior em seu lado, puxando 

assim o volante a esquerda, e esperando somente a colisão, conforme é 

perceptível através das fotos em anexo. Veja excelência que o réu é 

confesso na realização da referida MANOBRA PROIBIDA, PERIGOSA, 

IMPRUDENTE e NEGLIGENTE conforme depoimento à Polícia, conforme ja 

mencionado acima e citado o Boletim de Ocorrência em anexo. O Réu após 

o abalroamento ligou para o proprietário do veiculo, Sr. Silas de Carvalho 

Dias, a qual foi até o local e verificando a imprudência de seu funcionário e 

o dano que havia causado ao autor, naquele momento se comprometeu de 

forma verbal em assumir as responsabilidades e arcando com os 

prejuízos do autor. Não obstante a intransigência do Réu Silas de Carvalho 

Dias, o autor por diversas vezes buscou a conciliação extrajudicial, com a 

intenção de solucionar a contenda sem provocar este colendo foro. Os 

transtornos enfrentados pelo Autor foram inúmeros, visto que ficou sem 

seu veiculo por 12 meses, veiculo este, utilizado na época, para seu 

serviço, conforme pode vislumbrar através da foto8, onde no dia do 

referido abalroamento o mesmo estava indo fazer um socorro, com um 

cambão (obejto utilizado para puxar/socorrer outro veiculo) na carroceria 

de seu veiculo e podendo ser verificado o timbre da empresa no vidro 

traseiro do veiculo, a qual trabalhava com prestação de serviços de 

MECÂNICA E SOCORRO MECÂNICOS, sendo denominada a empresa 

SCUDERIA AUTO CENTER, conforme se verifica no timbre do vidro traseiro 

da camionete. salienta que o autor alugou um veiculo de terceiros no 

período de reforma de seu veiculo, sendo este veiculo alugado com uma 

classificação muito inferior ao seu, haja visto que o mesmo deveria ser 

pago pela ré, o que não ocorreu o referido pagamento. DECISÃO: 

Processo nº 1007758-58.2018.8.11.0015 - Primeiramente, 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 

apresentados pelo requerente. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 08/11/2018, às 15h30min, 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 o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LAURA JOANIR COSTA LEITE 

RONDON, digitei. SINOP, 10 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001669-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DOS SANTOS BEZERRA (AUTOR)

MARIA MOREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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 Processo n.º 1001669-48.2020.8.11.0015 As requerentes 

requerem a concessão de medida de urgência para que sejam suspensos 

os descontos realizados pelo requerido junto ao benefício previdenciário 

da primeira requerente Maria Moreira de Souza, decorrentes dos contratos 

de empréstimo consignado n.º 552522047 e n.º 551822117. Afirmam que 

a primeira requerente é idosa e analfabeta e que os contratados referidos 

são nulos, haja vista que a assinatura a rogo neles lançada não é do 

punho da a segunda requerente, sua filha. DECIDO: Sem prejuízo de 

ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária às requerentes, diante da presença dos 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, todos do CPC/2015. O 

artigo 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e estiver presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
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processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo 

legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando os documentos 

juntados à inicial, verifico elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito, diante da alegação das requerentes de que não contraíram os 

empréstimos representados pelos contratos dos Ids n.º 29431266 e 

29431264, cujas parcelas estão sendo descontadas junto ao benefício 

previdenciário da primeira requerente, consoante se depreende do Id n. 

29431269. Assim, considerando que as requerentes alegam que as 

assinaturas apostas não contrato não são do punho da segunda 

requerente (que supostamente teria assinado a rogo), em atenção ao 

princípio da boa-fé, deve ser acolhida tal afirmação, notadamente porque 

as requerentes ficam sujeita às penalidades por eventual falsidade de 

suas alegações. Observa-se, ainda, que os descontos incidem sobre 

remuneração destinada ao próprio sustento da requerente Maria Moreira 

de Souza, o que evidencia a necessidade de suspensão imediata de 

qualquer desconto realizado sem anuência da consumidora. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - POSSIBILIDADE. - Para a concessão da tutela de 

urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos 

elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito 

e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que 

é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão - Presentes esses requisitos, o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.” (TJ-MG - AI: 

10453180035694001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data 

de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020). Registre-se, 

por oportuno, que não há risco de irreversibilidade no deferimento da 

medida, na forma do artigo 298, § 3º, do CPC, uma vez que a tutela de 

urgência pode ser revogada a qualquer tempo, sem prejuízo da cobrança 

judicial do débito, se devido, incidindo os acréscimos legais atinentes à 

espécie. Dessa forma, presentes os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, merece 

acolhimento parcial o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, 

de futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise 

exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório 

colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível 

ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300, do CPC, 

para o fim de determinar que a parte requerida se abstenha de proceder 

descontos no benefício previdenciário da requerente Maria Moreira de 

Souza, em relação aos débitos decorrentes dos contratos 552522047 e 

n.º 551822117, sob pena de multa no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por cada desconto indevido. Nos termos do art. 334 do CPC/2015, designo 

a audiência para tentativa de conciliação para o dia 09/07/2020, às 

13h00min 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: 1013330-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DEVEGILI SOCREPPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1013330-58.2019.8.11.0015 O requerente alega que 

celebrou instrumento particular de compra e venda com a requerida, em 

28/11/1997, referente a fração ideal de 8,33333% de um imóvel rural, 

denominado chácara n.º 547, registrado no CRI desta urbe, sob a 

matrícula n.º 24.799. Aduz que quitou integralmente o preço ajustado, mas 

não logrou êxito em obter a transferência do domínio do bem para seu 

nome. Assim, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja 

averbada a existência da ação às margens da matrícula do imóvel, 

tornando o bem indisponível até o deslinde do feito. Decido. De início, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, uma vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

Outrossim, impende consignar que 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. No ponto, denota-se que o 

requerente pretende a averbação da existência da ação às margens da 

matrícula do imóvel sub judice, bem como a sua indisponibilidade, até a 

prolação da decisão definitiva de mérito. No entanto o requerente não 

instruiu a peça inaugural com documento hábil a demonstrar a quitação do 

compromisso assumido por ocasião da aquisição do bem. Ademais, 

observa-se que o imóvel pertence à requerida, em condomínio com outras 

quatro pessoas, e não consta que tenha sido desmembrada a cota parte 

que o requerente busca o reconhecimento da propriedade. Assim, a 

anotação da existência da ação poderia afetar o direito de terceiros. De 

igual forma, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, sobretudo considerando que o negócio jurídico mencionado na 

exordial foi ajustado nos idos de 1997, não havendo que se falar em 

urgência da medida, decorridos mais de vinte e dois anos de sua 

celebração. Deste modo, não é possível verificar, em Juízo de cognição 

sumária, os requisitos legais exigidos para a concessão da medida de 

urgência vindicada. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

RESCISÃO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. O deferimento da tutela de 

urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da 

existência de perigo de dano ou de inefetividade do processo e que a 

medida seja reversível. Se o pedido de tutela de urgência não está 

arrimado por provas que permitam dizer que o direito alegado goza de 

probabilidade de acolhimento, impõe-se o indeferimento da tutela 

provisória.” (TJ-MG - AI: 10000190754457001 MG, Relator: Amauri Pinto 

Ferreira, Data de Julgamento: 24/09/0019, Data de Publicação: 

27/09/2019). 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 09/07/2020, às 16h00min, 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: 1001590-69.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON SEVERAINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001590-69.2020.8.11.0015 O requerente pretende 

que a requerida disponibilize alternativas de reassentamento e ocupação 

em lote urbano ou rural, haja vista que a fazenda em que laborava foi 

objeto de desapropriação pela empresa requerida, sem a devida 

indenização em seu favor. Fundamenta seu pedido no Projeto Básico 

Ambiental, no Parecer Técnico emitido pela SEMA e no Decreto n. 

7.342.2010. Requer a concessão de tutela de urgência para que a 

requerida efetue o pagamento mensal de um salário mínimo, a fim de 

garantir suas despesas mensais até o deslinde da ação. 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. 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. O requerente pretende a 

antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida lhe pague 

mensalmente um salário mínimo para subsidiar suas despesas, haja vista 

que trabalhava e residia em uma propriedade rural que foi desapropriada 

pela empresa requerida. Ocorre que, embora seja fato notório a medida de 

desapropriação em diversas propriedades rurais da região para a 

construção da empresa requerida, se mostra prematura a determinação 

para que a requerida efetue o pagamento de um salário mensal ao 

requerente a título de indenização. Neste aspecto, conforme narrado na 

inicial, houve a recusa por parte de preposta da empresa requerida em 

promover o cadastro do requerente para fins de recebimento da 

indenização, fato este que merece ser analisado à luz do contraditório. É 

dizer: diante da recusa da parte requerida em promover o cadastramento 

socioambiental do requerente, mediante a informação de que este “não 

tinha nenhum direito” (sic), há de se aguardar a manifestação da requerida 

para seja esclarecida a situação fática narrada. Assim, os documentos 

que instruem a peça inaugural não têm o condão de comprovar a 

probabilidade do direito aventado, a fim de possibilitar o deferimento da 

tutela de urgência requerida, sendo imprescindível a devida instrução do 

feito, para proporcionar a convicção do Juízo. Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE 

CONSÓRCIO - CONCESSÃO DE CARTA DE CRÉDITO - TUTELA DE 

URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO. 

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo). Carecendo a demanda de dilação 

probatória, com a necessária a formação do contraditório, não é o caso de 

se realizar qualquer medida antecipatória.” (TJ-MG - AI: 

10000191274745001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de 

Julgamento: 16/12/0019, Data de Publicação: 18/12/2019). Por oportuno, 

não se faz pertinente a realização da audiência de justificação pretendida 

pelo requerente, notadamente considerando que o ato não acarretaria na 

modificação deste decisum, haja vista que se revela imprescindível a 

instauração do contraditório, a fim de que sejam esclarecidas a 

incongruência no que diz respeito à recusa da requerida em efetuar o 

cadastramento do requerente para fins de averiguação do direito à 

indenização colimada. Assim, se mostra prematura determinar que a 

requerida arque com valores mensais a título de aluguel, quando a questão 

debatida nos autos é intrincada e merece ser vista à luz do contraditório. 

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 

09/07/2020, às 14h30min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000932-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS CLAUDINO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1000932-45.2020.8.11.0015 O requerente alega que 

adquiriu dois lotes das requeridas, tendo pago os valores referentes à 

entrada e mais onze parcelas e que, em virtude de problemas financeiros, 

se tornou inadimplente a partir de dezembro de 2015, optando pela 

desistência do negócio jurídico. Sustenta que a procurou a parte requerida 

para obter a devolução do valor pago, mas não obteve resposta. Além 

disso, seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta 

que os contratos contém clausulas abusivas, pretendendo que as 

requeridas sejam condenadas a lhe restituírem 90% dos valores pagos. 

Requer a concessão de medida de urgência para que a requerida AM3 se 

abstenha de efetuar cobranças indevidas e que seu nome seja excluído 

do cadastro de inadimplentes. DECIDO. De início, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, uma vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. Outrossim, 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. Analisando os 

documentos acostados à inicial, verifica-se que o requerente aderiu aos 

contratos de venda e compra de imóvel urbano em loteamento, com os 

encargos a ele inerentes. Contudo, analisando as cláusula 13ª e 14ª, 

nota-se que ficou estabelecido que, no caso da resolução do contrato, o 

montante a ser devolvido seria calculado mediante a exclusão do sinal, 

com a aplicação da pena de 10% sobre o valor do contrato, além de 23% 

de despesas administrativas. Assim, a princípio, se mostra excessiva a 

retenção de montante sobre o valor integral do contrato, além do 

percentual de despesas administrativas, conforme já decidiu o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “STJ - RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS 

VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte de 

Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e 

venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do 

percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da 

quantia paga, conforme as particularidades do caso concreto. [...]” 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.311.514-SP (2012/0041985-5) RELATOR: 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 10/11/2016. No 

ponto, diante da discordância quanto ao montante a ser restituído, bem 

como quanto à legalidade das cláusulas contratuais que regem a rescisão 

da avença, estando o requerente impossibilitado de continuar com o 

pagamento das parcelas, lhe assiste o direito de obstar a cobrança do 
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contrato, bem como de ter seu nome excluído dos órgãos de proteção ao 

crédito. A propósito, consta da inicial que as requeridas já comercializaram 

os lotes em questão com terceiros, o que demonstra que já consideram o 

contrato resolvido, o que evidencia a probabilidade do direito do 

requerente. O perigo do dano, de igual modo, se faz presente, já que são 

notório os prejuízos decorrentes da negativação perante órgãos de 

proteção ao crédito, que possui nefastos efeitos na vida de qualquer 

indivíduo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE 

IMOBILIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - 

SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS 

- ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. I- Segundo o art. 300, do CPC, são requisitos gerais para a 

concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da 

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

processo; II- Considerando que é direito do adquirente rescindir o contrato 

de compra e venda de imóvel, devendo, contudo, arcar com os ônus da 

desistência do negócio, e que o mesmo terá direito à restituição das 

parcelas pagas, ainda que parcialmente, tratando-se de um direito 

garantido pelos arts. 51, II, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, 

impõe-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para que as rés 

se abstenham de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito, bem como para que sejam suspensos os pagamentos das 

parcelas vencidas e vincendas, pois não se afigura razoável que o 

requerente continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não 

mais pretende adquirir o imóvel.” (TJ-MG - AI: 10000190862334001 MG, 

Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 

20/08/2019). Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para o fim de 

determinar que as requeridas se abstenham de efetuar cobranças 

relativas aos imóveis, objeto deste processo, bem como de inserir o nome 

do requerente nos ´rogãos de proteção ao crédito. Ademais, determino 

sejam oficiados aos órgãos de proteção ao crédito para que promovam as 

exclusões das anotações existentes. Nos termos do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, designo audiência para tentativa de conciliação para o 

dia 09/07/2020, às 15h15min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. Cite-se a parte 

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, bem como para que se atente ao disposto no 

artigo 304 do CPC/2015. 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 os requerentes na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002362-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002362-32.2020.8.11.0015 Primeiramente, 

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 apresentados pelo requerente. Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 09/07/2020, à 13h45min, a ser realizada 

pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40-48. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-os 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

auto composição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. AB

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010647-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010647-19.2017.8.11.0015 Verifica-se que a requerida, 

em 18/10/2017 apresentou o pedido do Id 10343536, pugnando pela 

dilação de prazo para 20 (vinte) dias úteis para o cumprimento da liminar, 

em razão do trâmite interno para solicitação da entrega, agendamento com 

a transportadora e a parte autora, bem como ante a distância entre o 

centro de distribuição da requerida e esta Comarca. A requerente se 

manifestou pelo indeferimento do pedido, com a majoração da multa diária 

para R$200,00 (duzentos reais) – Id 10348649. DECIDO: Diante das 

argumentações da requerida e, não vislumbrando prejuízo à requerente, 

defiro o pedido de dilação de prazo, concedendo mais 15 (quinze) dias de 

prazo, o que reputo suficiente, para que a requerida cumpra a ordem, 

devendo juntar aos autos o comprovante de entrega do produto, sob pena 

de aplicação da multa arbitrada no Id. 9927577. Aguarde-se a realização 

da audiência de conciliação. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012319-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. W. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO RACHELE OAB - PR44672 (ADVOGADO(A))

JESSICA ANDRIELLI WILMSEN OAB - 087.711.309-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. P. (REQUERIDO)

 

Processo PJE nº 1012319-91.2019.8.11.0015 – Vara Especializada em 

Família e Sucessões - Sinop / MT. JUSTIÇA GRATUITA O presente ato 

deverá ser cumprido no seguinte endereço: AVALIAÇÃO pelo Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça do veículo penhorado marca GM/CHEVETTE, placa 

ACX6879 GIOVANE EDEMAR PAHL, brasileiro, inscrito no CPF n. 

039.489.791-97 residente domiciliado à Rua dos Inajás, n°. 72 Qr 73, Lt 38, 

Parque das Araras, Sinop/MT (SETOR 02)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014715-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA HENRIQUE FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

ANA TEREZA FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)
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ANDRE LUIZ FERREIRA FERNANDES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ROSSI OAB - SP155723 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA HELENA FERNANDES NASCIMBEN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA EUGENIA FERREIRA FERNANDES (INVENTARIADO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias: EFETUAR O PAGAMENTO 

DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandado, no endereço indicado na inicial 

ou outro endereço atualizado ao qual tenha conhecimento e informe. 

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve: Ø Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home ); Ø Clicar “Emitir Guia”; Ø Digitar 

“diligência” e selecionar; Ø Selecionar “1º Grau”; Ø Digitar o numero do 

processo e clicar em próximo: Ø Preencher os dados, e gerar a Guia. Ato 

Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via Diário 

da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 

203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005051-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. M. (REU)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 05(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s). (30074943 - Informação (Report01583784226132)). 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 “[... procedi a 

citação de ICARO FEITOSA MOURA. ...]”

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001194-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ANDRE VIEIRA OAB - 029.841.661-16 (REPRESENTANTE)

MARLETH ILDA CARVALHO CORREIA OAB - MT24898/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. R. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO(A))

JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA OAB - MT24835/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 05(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) PETIÇÃO 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (29999728 - Documento de 

comprovação (Comprovante de Pagamento20200306 17524862)). 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.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006499-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO ILTOL ARALDI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006499-62.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA INVENTARIADO: OVIDIO ILTOL 

ARALDI Vistos. 1. Intime-se o inventariante para, no prazo de 20 dias, 

manifestar se possui interesse na conversão do presente inventário para 

o rito de arrolamento sumário, apresentando, se o caso, plano de partilha 

amigável, celebrada entre as partes, nos termos da lei, declarando os 

títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no artigo 

630 do CPC, bem como atribuir valor aos referidos bens, para fins de 

partilha. 2. Anoto, que a existência de credores do espólio não impedirá a 

homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens 

suficientes para o pagamento da dívida, nos termos do artigo 663 do CPC. 

3. Proceda-se a exclusão das habilitações de crédito de id. 9671512, id. 

10888227 e id. 12980975, porquanto eventual pedido deve ser distribuído 

por dependência e autuado em apenso aos autos do inventário, nos 

termos do artigo 642, § 1º do CPC. 4. Não havendo interesse na 

conversão, no prazo supra assinalado, deverá a inventariante acostar ao 

feito as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual 

(expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal, caso já não 

tenha sido realizado. 5. Cite(m)-se, após, os herdeiros indicados, bem 

como a Fazenda Pública (CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 

(quinze) dias (CPC, art. 629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos 

pelos interessados (CPC, art. 634), manifestando-se expressamente. 6. 

Após, concluso para deliberação. 7. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 9 de 

março de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 201801 Nr: 4351-03.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A fim de evitar a nulidade do feito, cite-se a parte requerida no 

endereço indicado à f. 39.

2. Infrutífera a citação pessoal, reputo válida a citação editalícia de f. 26 e 

contestação de f. 29.

3. Após, vistas ao Ministério Público.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 279655 Nr: 15763-57.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBR, VGRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O, JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - 

OAB:24835/O

 Vistos etc.

1. Ante a petição de f. 78, informando o pagamento da obrigação, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924 inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Por conseguinte, determino a imediata SOLTURA do executado, se por 

outro motivo não estiver preso. Sirva-se cópia da presente decisão como 

alvará de soltura.

 3. Considerando o adiantado da hora, determino, se necessário, o 

cumprimento do alvará de soltura pelo Oficial(a) de Justiça plantonista, 

caso necessário.
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4. Sem custas.

5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228027 Nr: 4429-60.2015.811.0015

 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: LCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596-MT, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:23350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: juliano ferreira roque - 

OAB:OAB/PA 16.630-A, KLEVERSON FERMINO - OAB:OAB/PA 

16.632-A, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:21081/MT, Mallany 

Brandão dos Santos - OAB:19011

 Certifico que, em pormenorizada análise dos autos, verifica-se que todas 

as Cartas Precatórias foram devolvidas, conforme anotações nas 

respectivas missivas. Ante o exposto, em cumprimento ao item 3 do 

despacho de fls.434/434v, intimo a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça memoriais 

escritos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244114 Nr: 14503-76.2015.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA 

BARBERINO MOREIRA, para devolução dos autos nº 

14503-76.2015.811.0015, Protocolo 244114, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178749 Nr: 14602-51.2012.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCM, BC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:MT21.118/O, MAILA ALETÉA ZANATTA CASSIANO OURIVES 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) quanto a 

certidão do Oficial de Justiça acostada às fls. 101v, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252921 Nr: 19791-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOS MATEUS ZUCCHI - 

OAB:25816/O OAB/MT, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para INFORMAR que a certidão de inteito 

teor dos autos 1889-78.2011.8.11.0015 - Cód. 153887 (2ª VARA) deverá 

ser solicitada diretamente na Secretaria a que pertence o processo, 

mediante petição com recolhimento das custas de expedição, se o caso.

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).

Wilian Charly Oliveira

Gestor Judiciário em Substituição (Mát. 32692)

Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270893 Nr: 10373-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI 

SANDRI - OAB:19.367-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIA CHIODI GONÇALVES PEREIRA, 

Cpf: 26470192823, Rg: 23632206-0, brasileiro(a), casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá (ão) sofrer 

alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 09 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110921 Nr: 3262-18.2009.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPRDJ, LGP, TPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALISSON MAKE 

FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THALISSON MAKE 

FERNANDES RAMOS, para devolução dos autos nº 

3262-18.2009.811.0015, Protocolo 110921, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014934-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PETRO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE RONDONIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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IVAN ISAQUE KOTTWITZ (DEPRECADO)

IDEVALDO LIDANI (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1014934-54.2019.8.11.0015 PETRO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA - CNPJ: 00.275.287/0001-62 (REQUERENTE) ESTADO DE RONDONIA 

- CNPJ: 00.394.585/0001-71 (REQUERIDO) CERTIDÃO Certifico, em 

cumprimento ao respeitável mandado expedido nestes autos, que me dirigi 

até o endereço descrito no mandado, porém não foi possível preceder a 

intimação pessoal da testemunha IVAN ISAQUE KOTTWITZ, em razão de 

não o ter encontrado, pois no local fui recepcionado pela Srª. Zélia lima 

Kottwitz, esposa do intimando, a qual alegou que ele é caminhoneiro e não 

tem previsão ou data certa para estar em casa. Contudo a Srª Zélia ficou 

com cópia do mandado para entrega ao intimando, a fim de que ele se 

programe e compareça à audiência designada para o dia 24/3/2020, 

independentemente de intimação pessoal. Nestes termos, interrompo 

minhas diligências e devolvo o presente mandado para os devidos fins. 

Dou fé. Sinop/MT, 27 de fevereiro de 2020. GILSON GAIESKI Oficial de 

Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Despacho 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 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008222-19.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOSE DA SILVA OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008195-36.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, CLEITON DE OLIVEIRA LIMA, KARINE DE 

OLIVEIRA LIMA, KAROL DE OLIVEIRA LIMA DE SOUSA, KLARICE DE 

OLIVEIRA LIMA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - RECEBO 

a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Geral do Estado, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos 

do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o 

pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011942-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANNE MIRANDA PESSOA OAB - GO19465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011942-23.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.191.893,11 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP POLO 

PASSIVO:INSTITUTO GERIR e outros (2) Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que 

segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,10 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002438-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA LETICIA GABRIEL (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 

#1002438-56.2020.8.11.0015 REQUERENTE: MINISTERIO DA FAZENDA 

REQUERIDO: ANGELICA LETICIA GABRIEL 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002524-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO ANTONIO DA COSTA (LITISCONSORTE)

A ANTONIO DA COSTA (LITISCONSORTE)

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 

#1002524-27.2020.8.11.0015 LITISCONSORTE: INSTITUTO BRAS DO MEIO 

AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS LITISCONSORTE: A ANTONIO DA 

COSTA, ARNALDO ANTONIO DA COSTA 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, 
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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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002484-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Fazenda Pública Estadual (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SOUZA FALES (REQUERIDO)

ELENICE DONIZETE RIBEIRO DE PAULA (REQUERIDO)

SUELI APARECIDA RIBEIRO (REQUERIDO)

PAULO CEZAR DE PAULA (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 

#1002484-45.2020.8.11.0015 REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL REQUERIDO: LUCIANO SOUZA FALES, ELENICE DONIZETE 

RIBEIRO DE PAULA, SUELI APARECIDA RIBEIRO, PAULO CEZAR DE 

PAULA 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002102-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI INES REINEHR ALLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1002102-52.2020.8.11.0015 AUTOR(A): DARCI INES REINEHR ALLES 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006705-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BERNARDI OAB - SC19896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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 

#1006705-42.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ARI PRESTES DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Termo de audiência em anexo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 125542 Nr: 4755-93.2010.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON MOLINA CAETANO, COMTINTAS 

DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, JEFFERSON MOLINA CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como requerido às fls. 19-20 pela Fazenda, realizo nova penhora 

BACENJUD nesta data, Empresa e Sócios, para o que providencio a 

juntada do espelho impresso da ordem de bloqueio, registrando que o 

feed-back do Sistema ocorre em 48 horas, devendo ser gerado e juntado 

o espelho positivo ou negativo da resultante da ordem de bloqueio.

Caso negativa a penhora BACENJUD, realize-se a penhora RENAJUD, com 

restrição de transferência dos veículos porventura localizados em nome 

dos Executados.

Caso positiva a penhora BACENJUD, mesmo que parcial, intime-se 

imediatamente os Executados, para manifestação, em dez (10) dias, 

ouvindo-se, a seguir, no mesmo prazo, a Exequente.

Intimem-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178013 Nr: 13852-49.2012.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLACI JOSÉ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLACI JOSÉ GARCIA, Cpf: 

25867717968, Rg: 745544-5, Filiação: Carmela Rizzieri Garcia e Jose 

Garcia, data de nascimento: 22/03/1950, brasileiro(a), natural de Campo 

Ere-SC, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155198 Nr: 13813-23.2010.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EVA PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA EVA PEREIRA DE JESUS, Cpf: 

42047463149, Filiação: Izabel Senhorinha de Jesus, data de nascimento: 

09/04/1963, brasileiro(a), convivente, massoterapeuta, Telefone 

9618-4796. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190456 Nr: 11922-59.2013.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIANE FUMAGALLI DA SILVA - 

CORRETORA SEGUROS DE VIDA, CATIANE FUMAGALLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CATIANE FUMAGALLI DA SILVA - 

CORRETORA SEGUROS DE VIDA, Cpf: 72970006120, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido CATIANE FUMAGALLI DA SILVA, 

Cpf: 72970006120, Rg: 1526707-5, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 10509-84.2008.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PAULO KUNZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALBERTO PAULO KUNZE, Cpf: 

28311612900, Rg: 207.942, brasileiro(a), casado(a), prestador de 

serviços. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113308 Nr: 5826-67.2009.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO PHAHOLO BORGES DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PABLO PHAHOLO BORGES DE FARIA, 

Cpf: 51477831134, Rg: 1.822.933, brasileiro(a), casado(a), comerciante - 

empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127516 Nr: 6730-53.2010.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO STYBURSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO STYBURSKI, Cpf: 91954045115, 

Rg: 13799207, brasileiro(a), solteiro(a), tratorista, Telefone 66-9977-2458. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161154 Nr: 8674-56.2011.811.0015

 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: MARILUCIA COSTA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente para manifestar-se, 

noprazo de 10 (dez) dias, acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187932 Nr: 9234-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALDECIR DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado do exequente para manifestar-se, no prazo de 

10 (dez)dias, tendo em vista que os honorários sucumbencias, foram 

pagos mediante alvará nº 416542-P/2018 expedido em 04/0/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172562 Nr: 7866-17.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a)exequente do despacho de fls. 73, abaixo transcrito:

DESPACHO: "Vistos etc. I – Diante da CONTROVÉRSIA instaurada acerca 

do BLOQUEIO JUDICIAL realizado durante o REGIME de EXCEÇÃO às fls. 

64-65, SUSPENSO, por ora, o LEVANTAMENTO daqueles VALORES; II – 

Nesse sentido, consigno, desde já, que não prospera o argumento de 

“incompetência do Juízo” pela “penhora realizada nos autos” (fls. 68-69), 

na medida em que, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, o qual 

regulamenta o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, “o Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, 

via BACEN-JUD, na ausência de comprovação do depósito judicial do valor 

líquido” (art. 6º). Logo, em caso de não pagamento do valor indicado no 

Ofício Requisitório de Pequeno Valor, compete ao Juízo de Primeiro Grau o 

“sequestro do valor líquido”. III – Assim, PREVIAMENTE à análise quanto 

aos juros aplicados pelo Exequente (fls. 68/verso), OFICIE-SE o 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

solicitando informações acerca do pagamento da RPV expedida às fls. 52; 

IV – Com o aporte, façam-me os autos em conclusão. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182445 Nr: 3401-28.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROVENA MARIA PUHL WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente do despacho de fls. 179, 

abaixo transcrito, bem como para manifestar-se, no prazo Legal.

DESPACHO: "Vistos etc. I – Previamente à análise do pedido de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, determino a INTIMAÇÃO da parte Autora, 

por meio de sua Procuradora Judicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar aos autos a DECISÃO de APELAÇÃO, conforme extrato 

encartado às fls. 123; II – Oportunamente, concluso. Às providências. 

I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A S S I N A D O 

DIGITALMENTE******************"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161944 Nr: 9618-58.2011.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS YOSHIHARU TASHIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT

 INTIMAÇÃO do(a)excipiente / executado do despacho abaixo transcrito, 

bem como para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze)dias.

DESPACHO: "Vistos etc. I - INTIME-SE o EXCIPIENTE para MANIFESTAR, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta às fls. 181-184; II – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194682 Nr: 16429-63.2013.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da advogada do(a)executado(a)da Sentença de fls. 47, 

abaixo transcrita:

SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual denota-se pelo POSTULADO de fls. 38-39 da 

parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme DOCUMENTOS acostados aos autos. 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, 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."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183549 Nr: 4583-49.2013.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA DE MOURA WEIRICH, LIVRARIA E 

PAPELARIA EL SHADAY LTDA, CLAUDIA MICHELE WEIRICH

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

OAB:MT-3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA TONETT GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:OAB/MT 18157

 INTIMAÇÃO do (a)advogado(a)do(a)executado(a)da Sentença de fls. 32, 

abaixo transcrita:

SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, na qual denota-se pelo POSTULADO de fls. 

31 da parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a 

dívida exeqüenda, conforme DOCUMENTOS acostados aos autos. 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 
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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 

p a g a m e n t o .  À s  p r o v i d ê n c i a s .  I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e . 

*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114707 Nr: 7176-90.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRÍCIA MARTENS - OAB:MT-18.404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:, Nádia Gomes Sarmento 

(procuradora Federal INSS) - OAB:97243-MG

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125542 Nr: 4755-93.2010.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON MOLINA CAETANO, COMTINTAS 

DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, JEFFERSON MOLINA CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 INTIMAÇÃO do advogado dos requeridos da Sentença de fls. 53, abaixo 

transcrita:

SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP, na qual denota-se pelo POSTULADO de fls. 37-38 da 

parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme DOCUMENTOS acostados aos autos. 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, 

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. *******************ASSINADO 

DIGITALMENTE******************"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235940 Nr: 9421-64.2015.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA LUCIA DALL ASTRA, R. A. 

MECÂNICA LTDA - ME, ROBERTO RINALDI DALL ASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)executado(a)do despacho de fls. 70, 

abaixo transcrito:

DESPACHO: "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 Código de Processo Civil de 2015 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. *******************ASSINADO DIGITALMENTE******************"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362722 Nr: 11958-91.2019.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)embargante, para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze)dias, acerca da Impugnação de fls. 48/57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230456 Nr: 5855-10.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CAMPOS DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231713 Nr: 6668-37.2015.811.0015

 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: MIRIAN DAS GRAÇAS BRUSTOLON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão juntado aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014995-12.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CLEYTON SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-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 

#1014995-12.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FABIO CLEYTON SILVA SOUSA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - Compulsando os autos, 

verifica-se em ID. 29409001, PETITÓRIO da parte Autora dando conta que 

“o réu vem descumprindo integralmente a liminar, pois continua efetuando 

o desconto indevidamente sobre o adicional noturno do autor”; II – Nesse 

sentido, a fim de rememorar aquele “decisum” (ID. 27206497), oportuno 

trazer à baila seu dispositivo: “’Ex positis’, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA 

postulada, para DETERMINAR ao REQUERIDO que SUSPENDA 

IMEDIATAMENTE o DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

SOBRE O ADICIONAL NOTURNO do Requerendo”. III – Portanto, diante do 

PETITÓRIO da parte Autora, conclui-se que, até a presente data, o 

Requerido NÃO ATENDEU à DETERMINAÇÃO JUDICIAL; IV – Nesse 

sentido, REVIGORO a DECISÃO LIMINAR de ID. 27206497, conferindo, 

portanto, CUMPRIMENTO INTEGRAL ao DISPOSITIVO em comento, ao que 

fixo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de o AGENTE RENITENTE ser 

RESPONSABILIZADO CIVIL, PENAL e ADMINISTRATIVAMENTE, nos termos 

do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015, bem como ser FIXADA MULTA 

DIÁRIA a ser suportada pelo próprio agente. V – Para tanto, fica INTIMADA 

a parte Autora a INFORMAR nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

CUMPRIMENTO da presente DETERMINAÇÃO; VI - Após, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014397-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-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 

#1014397-58.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FABIO AUGUSTO LEANDRO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - Compulsando os autos, 

verifica-se em ID. 29409006, PETITÓRIO da parte Autora dando conta que 

“o réu vem descumprindo integralmente a liminar, pois continua efetuando 

o desconto indevidamente sobre o adicional noturno do autor”; II – Nesse 

sentido, a fim de rememorar aquele “decisum” (ID. 26759441), oportuno 

trazer à baila seu dispositivo: “’Ex positis’, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA 

postulada, para DETERMINAR ao REQUERIDO que SUSPENDA 

IMEDIATAMENTE o DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

SOBRE O ADICIONAL NOTURNO do Requerendo”. III – Portanto, diante do 

PETITÓRIO da parte Autora, conclui-se que, até a presente data, o 

Requerido NÃO ATENDEU à DETERMINAÇÃO JUDICIAL; IV – Nesse 

sentido, REVIGORO a DECISÃO LIMINAR de ID. 26759441, conferindo, 

portanto, CUMPRIMENTO INTEGRAL ao DISPOSITIVO em comento, ao que 

fixo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de o AGENTE RENITENTE ser 

RESPONSABILIZADO CIVIL, PENAL e ADMINISTRATIVAMENTE, nos termos 

do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015, bem como ser FIXADA MULTA 

DIÁRIA a ser suportada pelo próprio agente. V – Para tanto, fica INTIMADA 

a parte Autora a INFORMAR nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

CUMPRIMENTO da presente DETERMINAÇÃO; VI - Após, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002472-31.2020.8.11.0015

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

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (LITISCONSORTE)

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 

#1002472-31.2020.8.11.0015 REPRESENTANTE: 3ª PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP LITISCONSORTE: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Em que pese a SOLIDARIEDADE da RESPONSABILIDADE pela 

prestação de SERVIÇOS de SAÚDE a todos os ENTES FEDERATIVOS e a 

possibilidade de o cidadão promover a respectiva ação em face de 

qualquer deles, não se pode descuidar que a POLARIZAÇÃO em um 

ÚNICO Ente, sendo este o Município, acaba por DESRESPEITAR o SISTEMA 

ÚNICO criado pela Constituição Federal e ONERAR em demasia justamente 

o ENTE mais DESPROVIDO FINANCEIRAMENTE da Federação. O Judiciário, 

não pode, neste passo, omitir-se no resguardo e otimização do dinheiro 

público, e, no caso de medicamentos ou tratamentos de alto custo, e 

necessária a intervenção regionalizada, de modo, inclusive, a permitir a 

identificação das carências da população e formulação de políticas 

públicas adequadas. Neste passo, em termos processuais, NECESSÁRIO 

o INGRESSO do ESTADO de MATO GROSSO nesta demanda, a fim de 

possibilitar produção de defesa, eis que, uma vez condenado, o Município 

poderá, via regressiva, com base nos protocolos do SUS, acionar o 

Estado, que, então, não poderá debater sobre o medicamento ou 

tratamento requerido, sua necessidade, seu uso, o tempo de uso, entre 

outras questões que serão discutidas nesta causa. Portanto, a fim de se 

dar EFETIVIDADE à PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL à SAÚDE, de rigor a 

INCLUSÃO do ESTADO do MATO GROSSO no POLO PASSIVO da 

presente demanda. Para tanto, DETERMINO as RETIFICAÇÕES de estilo no 

SISTEMA PJE. II – Dessa forma, CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE 

nº 09, de 25/07/2019, que dispõe sobre a ALTERAÇÃO de COMPETÊNCIA 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, a qual passa a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos 

relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de 

Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente 

e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do 

Estado” (Anexo I), bem como que “sem prejuízo da competência absoluta 

de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam 

os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor 

desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, 

com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença” (art. 2º). CONSIDERANDO a PORTARIA nº 

29/2019-CM, de 23/09/2019, a qual autoriza “a partir de 30 de setembro de 

2019, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o 

início da distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública 

para a la Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, bem como a redistribuição dos atuais processos da 1a Vara da 

Fazenda Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande” (art. 1º). 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.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002185-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA SILVA NUNES QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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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 

#1002185-68.2020.8.11.0015 REQUERENTE: EDILEIA SILVA NUNES 

QUIROGA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Em que pese a 

SOLIDARIEDADE da RESPONSABILIDADE pela prestação de SERVIÇOS de 

SAÚDE a todos os ENTES FEDERATIVOS e a possibilidade de o cidadão 

promover a respectiva ação em face de qualquer deles, não se pode 

descuidar que a POLARIZAÇÃO em um ÚNICO Ente, sendo este o 

Município, acaba por DESRESPEITAR o SISTEMA ÚNICO criado pela 

Constituição Federal e ONERAR em demasia justamente o ENTE mais 

DESPROVIDO FINANCEIRAMENTE da Federação. O Judiciário, não pode, 

neste passo, omitir-se no resguardo e otimização do dinheiro público, e, no 

caso de medicamentos ou tratamentos de alto custo, e necessária a 

intervenção regionalizada, de modo, inclusive, a permitir a identificação 

das carências da população e formulação de políticas públicas 

adequadas. Neste passo, em termos processuais, NECESSÁRIO o 

INGRESSO do ESTADO de MATO GROSSO nesta demanda, a fim de 

possibilitar produção de defesa, eis que, uma vez condenado, o Município 

poderá, via regressiva, com base nos protocolos do SUS, acionar o 

Estado, que, então, não poderá debater sobre o medicamento ou 

tratamento requerido, sua necessidade, seu uso, o tempo de uso, entre 

outras questões que serão discutidas nesta causa. Portanto, a fim de se 

dar EFETIVIDADE à PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL à SAÚDE, de rigor a 

INCLUSÃO do ESTADO do MATO GROSSO no POLO PASSIVO da 

presente demanda. Para tanto, DETERMINO as RETIFICAÇÕES de estilo no 

SISTEMA PJE. II – Dessa forma, CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE 

nº 09, de 25/07/2019, que dispõe sobre a ALTERAÇÃO de COMPETÊNCIA 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, a qual passa a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos 

relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de 

Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente 

e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do 

Estado” (Anexo I), bem como que “sem prejuízo da competência absoluta 

de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam 

os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor 

desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, 

com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença” (art. 2º). CONSIDERANDO a PORTARIA nº 

29/2019-CM, de 23/09/2019, a qual autoriza “a partir de 30 de setembro de 

2019, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o 

início da distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública 

para a la Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, bem como a redistribuição dos atuais processos da 1a Vara da 

Fazenda Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande” (art. 1º). 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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002532-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAOSSY AMORIM MARQUEZINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE MOURA PEREIRA DA LUZ (REU)

 

PROCESSO n. 1002532-04.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LAOSSY 

AMORIM MARQUEZINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORGE 

ANTONIO KRIZIZANOWSKI POLO PASSIVO: ADRIANE MOURA PEREIRA 

DA LUZ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 9 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: 1002533-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. KUZMINSKI - ME (REQUERIDO)

SIRLEI GUBERT TIBES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002533-86.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANA MARIA 

SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFERSON LIMA 

DA SILVA POLO PASSIVO: J. M. KUZMINSKI - ME 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: 23/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 9 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: 1002534-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. KUZMINSKI - ME (REQUERIDO)

SIRLEI GUBERT TIBES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002534-71.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANA MARIA 

SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFERSON LIMA 

DA SILVA POLO PASSIVO: J. M. KUZMINSKI - ME 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: 23/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 9 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: 1002538-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DYLENON BASTOS CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002538-11.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DYLENON 

BASTOS CERQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 14:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002540-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CARNEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

SAMANTA DAIANE RIBAS OAB - MT23617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1002540-78.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RONALDO 

CARNEIRO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAMANTA 

DAIANE RIBAS, ERLI HENRIQUE GARCIA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 

Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002549-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SOUSA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002549-40.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TATIANE SOUSA 

RAMOS 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: 23/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 10 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: 1001836-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAQUE DA SILVA OAB - MT24447/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARDOSO COUTINHO (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.: 1001836-65.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/04/2020 14:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. IZAQUE DA SILVA CPF: 

965.871.131-68, IZAQUE DA SILVA CPF: 965.871.131-68 Endereço do 

promovente: Nome: IZAQUE DA SILVA Endereço: B 2, 71, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78550-422 DANIEL CARDOSO COUTINHO CPF: 034.243.791-74 

Endereço do promovido: Nome: DANIEL CARDOSO COUTINHO Endereço: 

AVENIDA DAS AMEIXEIRAS, 517, Casa A, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - 

CEP: 78556-638 Sinop, Terça-feira, 10 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: 1001850-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVANE MOURA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001850-49.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/04/2020 14:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. DIOGO RODRIGUES CPF: 

964.624.341-04, ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE CPF: 

023.125.241-20 Endereço do promovente: Nome: DIOGO RODRIGUES 

Endereço: RUA DAS ACEROLAS, 428, - DE 283/284 A 681/682, JARDIM 

CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-702 ERISVANE MOURA DA SILVA 

CPF: 615.857.913-00 Endereço do promovido: Nome: ERISVANE MOURA 

DA SILVA Endereço: RUA PROJETADA S, QUADRA 46, LOTE 02, 

RESIDENCIAL DAURY RIVA, SINOP - MT - CEP: 78554-064 Sinop, 

Terça-feira, 10 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: 1007089-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ RAMOS JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANE GALVAO DE ABREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007089-68.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDSON LUIZ RAMOS JUNIOR - 

ME REQUERIDO: LEILIANE GALVAO DE ABREU Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Prima facie, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, 

conforme se percebe nos autos, deixando de apresentar contestação nos 

autos, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida 

que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a 

relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 130 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, entendo 

que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO POR 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por EDSON LUIZ RAMOS JÚNIOR – ME em desfavor de 

LEILIANE GALVÃO DE ABREU. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 
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razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte autora aduz 

que “No dia 28 de Novembro de 2017 o Requerente firmou contrato de 

prestação de serviço com a Requerida, tendo como finalidade a realização 

da festa de formatura da turma de DIREITO da faculdade Unic em Sinop. 

De acordo com o contrato firmado, o Requerente ficou responsável pelo 

serviço de cerimonial, incluído a contratação de 1(um) Cerimonialista, 

1(um) Coordenador geral para o evento, 1(um) Mestre de Cerimonia 

10(dez) recepcionista uniformizados, 10(dez) seguranças, 2 (dois) staff 

para manutenção e limpezas dos toaletes até as 04:00h 04(quatro) staff 

para alinhamento de mesas e cadeiras e 1(um) DJ exclusivo para a 

cerimônia, também ficou responsável pela contratação de uma equipe de 

iluminação, buffet completo (escolhido pelos próprios acadêmicos), 

locação de Salão compatível com a quantidade de convidados, na ocasião 

também escolhido pela turma ( CENTRO DE EVENTOS AQUARELA DAS 

ARTES), também e de responsabilidade da Requerente, editar a música de 

entrada de cada um dos formandos de acordo com a escolha de cada um, 

fiscalizar se todos os funcionaria contratados para realização do evento 

estão trabalhando conforme contratado, mesmo não sendo seu 

contratado, ficando ainda por sua inteira responsabilidade a Missa/ Culto, 

sendo organizado por 1(um) Cerimonialista, 1(um) Coordenador de 

Cerimonias responsável pela leitura e as participações dos acadêmicos 

escolhidos pela turma. Como se pode verificar, todo esses serviços 

descrito a cima, ficou de total responsabilidade do Requerente conforme 

se verifica no contrato anexo. Para a execução destes serviços, a 

requerente cobrou de cada formando um valor de R$5.100,00 (CINCO MIL 

E CEM REAIS). Por se tratar de um contrato de prestação de serviços, 

exige uma programação com uma certa antecedência, sendo que todo 

pagamento e realizado com antecedência como por exemplo: salão de 

festa, equipe de buffet, banda etc. Acontece que a Requerida assinou o 

contrato, confirmando assim sua presença no evento, e simplesmente não 

compareceu e nem se quer, justificou a sua ausência, ou seja, a 

Requerida contratou tudo para que a Requerida realizasse suas festa de 

formatura, e não apareceu. Como previsto em contrato, o formando que 

não realizar a festa de formatura, pagaria uma multa equivalente de 30% 

do valor do contrato visando minimizar um pouco do prejuízo já arcado 

pelo Requerente, conforme clausula 5 item 5.1, da mesma forma, se o 

formando pagar o valor estipulado em contrato e não puder realizar a 

festa, o valor será devolvido conforme descrito em contrato. Acontece 

Excelência que durante o ano de 2018, o Requerente por diversas vezes 

entrou em contato com a Requerida confirmando sua participação no 

evento, porém, não apareceu no dia do evento, nem se quer uma 

satisfação lhe foi dada; Assim, requer a condenação da reclamada no 

valor de R$ 1.530,00 (um mil, quinhentos e trinta reais).” (Sic). In casu, 

verifico que a parte reclamada não comprovou que procedeu com a 

obrigação de fazer ajustada em contrato, eis que sequer apresentou 

defesa nos autos ou comprovação, ou seja, não trouxe elemento de 

prova, que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a legitimidade de seu 

ato arbitrário, ônus que lhe cabia demonstrar em razão da inversão do 

ônus da prova aplicável ao presente caso por se tratar de relação de 

consumo (artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). Ou seja, 

restou comprovado que a mesma agiu com resistência e negligência na 

prestação de serviços a que fica obrigada perante o consumidor, 

culminando em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor 

(artigo 14 do CDC). Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida 

na peça inicial e, por consequência, condeno a parte reclamada a pagar à 

parte autora a importância de R$ 1.530,00 (um mil, quinhentos e trinta 

reais), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice 

INPC, a contar da efetiva inadimplência, e juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data da citação, e o faço, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004487-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

DIONISIA MARIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004487-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

DOIS PINHEIROS LTDA - EPP REQUERIDO: DIONISIA MARIA DA 

CONCEICAO SILVA, FERNANDA MARIA DA SILVA Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA 

– EPP em desfavor de DIONISIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA e 

FERNANDA MARIA DA SILVA. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte autora aduz 

que “Alega o requerente que no dia 17/03/2018, a primeira requerida 

necessitou de tratamento médico-hospitalar, oportunidade que contratou a 

prestação de serviços do requerente, sendo cientificada de todo o 

procedimento, material utilizado e valores dos serviços praticados. Aduz 

que, o valor total do tratamento ficou em R$ 25.152,64 (vinte e cinco mil 

cento e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), tendo sigo 

pago, na ocasião, somente a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e 

duzentos reais), restando como saldo remanescente o valor de R$ 

20.952,64 (vinte mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e 

quatro centavos). Afirma que o débito corrigido monetariamente, bem 

como a cobrança de todas as despesas decorrentes da cobrança judicial 

ou extrajudicial do débito, conforme estipulado em clausula contratual, 

perfaz a quantia de R$ 24.732,36 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e 

dois reais e trinta e seis centavos). Ainda, aduz que diligenciou por várias 

vezes para obter a satisfação do crédito de forma amigável, porém não 

logrou êxito, de maneira que não lhe restou outro caminho senão a busca 

da tutela de seus direitos junto ao Poder Judiciário. Ao final, pugna pela 

condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 24.732,36 (vinte e 

quatro mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), 

acrescido de juros e correção monetária.” (Sic). In casu, verifico que a 

parte reclamada não comprovou que procedeu com a obrigação de fazer 

ajustada em contrato, eis que reconheceu em sua defesa o aludido débito, 

contudo pugnou apenas para que tal débito fosse parcelado, ou seja, não 

trouxe elemento de prova, que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial, ônus que lhe cabia demonstrar em razão da inversão do ônus da 

prova aplicável ao presente caso por se tratar de relação de consumo 

(artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). Ou seja, restou 

comprovado que a mesma agiu com resistência e negligência na 

prestação de serviços a que fica obrigada perante o consumidor, 

culminando em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor 

(artigo 14 do CDC). Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida 

na peça inicial e, por consequência, condeno a parte reclamada a pagar à 

parte autora a importância de R$ 24.732,36 (vinte e quatro mil, setecentos 

e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), devendo ser acrescido 

ainda, de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), ambos contados da data da 

citação, e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Defiro o pedido da parte 

autora referente ao parcelamento do débito em parcelas não superiores a 

R$ 300,00 (trezentos reais) ao mês, em homenagem a hipossuficiência 
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das consumidoras (artigo 6º, VIII, do CDC). Deixo de condenar as partes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso 

inominado, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se 

a parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. 

C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006524-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUCIA PAULA DOS REIS PAIXAO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006524-75.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

novo endereço para citação de audiencia de conciliação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008352-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1008352-09.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO MARCOS SOBRAL 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Defiro pedido da Autora, com efeito, 

DECIDO: 1- Designe-se audiência de conciliação. 2- INTIMEM-SE as partes 

para comparecimento na audiência a ser designada de acordo com a 

pauta deste juízo; Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITÇÃO. Cumpra-se. As 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013026-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE TAYNARA LOPES DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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.: 1013026-30.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000272-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Claro s/a (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCELIA MARIA PALHAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (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.: 1000272-90.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000694-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000694-60.2019.8.11.0015 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: 1011144-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS DASSI (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.: 1011144-62.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015590-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRYSTIANO ALTINO COELHO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1015590-11.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 
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para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007400-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA CANCIONEIRO LTDA- ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA PIOVEZAN MARTINS OAB - MT26510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.P. CURSINO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007400-59.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013716-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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.: 8013716-71.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MENDES DE SOUZA (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.: 1002415-47.2019.8.11.0015 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: 1000930-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-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.: 1000930-12.2019.8.11.0015 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: 1001872-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BOHNENBERGER SIMIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABERSON IURI BARBOSA OAB - MT27570/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON ANDERSON DA SILVA (REU)

DIRETORIO MUNICIAPL DO PMDB (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.: 1001872-10.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 06/04/2020 09:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. SOLANGE BOHNENBERGER 

SIMIANO CPF: 830.422.451-87, JABERSON IURI BARBOSA CPF: 

048.735.871-66 Endereço do promovente: Nome: SOLANGE 

BOHNENBERGER SIMIANO Endereço: RUA DOS ARARIBAS, 1212, - DE 

873/874 A 1219/1220, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-030 

GEFERSON ANDERSON DA SILVA CPF: 627.029.711-72, Endereço do 

promovido: Nome: GEFERSON ANDERSON DA SILVA Endereço: RUA DAS 

AVENCAS, 2973, - DE 2952/2953 A 3391/3392, JARDIM DAS PALMEIRAS, 

SINOP - MT - CEP: 78552-087 Nome: DIRETORIO MUNICIAPL DO PMDB 

Endereço: RUA ALEMANHA, 741, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-010 Sinop, Terça-feira, 10 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: 1001883-39.2020.8.11.0015

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:

RONALDO 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.: 1001883-39.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 07/04/2020 08:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. BR IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS EIRELI CPF: 28.116.685/0001-55, BRUNA ALVES DE LIMA 

CPF: 736.267.241-15 Endereço do promovente: Nome: BR IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS EIRELI Endereço: AGC SÃO CRISTÓVÃO, 5176, RUA 

JOÃO PEDRO MOREIRA DE CARVALHO 2550, LOTEAMENTO UMUARAMA 

II, SINOP - MT - CEP: 78559-970 RONALDO DE OLIVEIRA CPF: 

687.037.919-04 Endereço do promovido: Nome: RONALDO DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA 03, 414, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Sinop, 

Terça-feira, 10 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: 1002554-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO IGOR BORGUETTI MORAIS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002554-62.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FABRICIO IGOR 

BORGUETTI MORAIS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANEGLADY PERES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 15:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1001885-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO LEITE DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (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.: 1001885-09.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 07/04/2020 08:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ALFREDO LEITE DA CRUZ 

CPF: 481.819.861-72, CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR 

CPF: 018.643.181-39 Endereço do promovente: Nome: ALFREDO LEITE DA 

CRUZ Endereço: AVENIDA DAS ITAÚBAS, 2016, - DE 1186 A 2062 - 

LADO PAR, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-090 Endereço 

do promovido: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA ÁLVARES 

CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - 

CEP: 30170-001 Sinop, Terça-feira, 10 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: 1014133-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BITENCOURT DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1014133-41.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 22/04/2020 09:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. MIGUEL BITENCOURT DANIEL 

CPF: 161.980.851-04, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI CPF: 

678.662.049-34, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI CPF: 831.842.019-53, 

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI CPF: 017.838.531-07, CARLOS 

ALBERTO DE PAULA CPF: 517.927.539-34 Endereço do promovente: 

Nome: MIGUEL BITENCOURT DANIEL Endereço: RUA DAS GAIVOTAS, 

730, - DE 471/472 AO FIM, JARDIM DAS NAÇÕES, SINOP - MT - CEP: 

78556-400 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO 

CPF: 063.513.872-72 Endereço do promovido: Nome: MARIA DO ROSARIO 

DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO Endereço: Estrada Monalisa, 65, 

Inexistente, Zona Rural, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Sinop, Terça-feira, 

10 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: 1000826-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO AZEVEDO SESTITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-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.: 1000826-20.2019.8.11.0015 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: 1002555-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLI SEGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA GARCIA DE ANDRADE OAB - MT27152/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA VIDAL TEIXEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1002555-47.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIA MARLI 

SEGER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIA HELENA GARCIA DE 

ANDRADE POLO PASSIVO: LUANA VIDAL TEIXEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 15:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005306-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K.L.B. GOMES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT14698-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ANTUNES DA SILVA AMORIM (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.: 1005306-75.2018.8.11.0015 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: 1002556-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALAN ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1002556-32.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROBERTO ALAN 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DALINE BUENO FERNANDES, 

SIRLENE DE JESUS BUENO POLO PASSIVO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010358-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE CARVALHO CONCEICAO (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.: 1010358-52.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) requerida(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

complementar a juntada de id 29492391 - Petição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002558-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002558-02.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONES EVERSON CARDOSO 

POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 16:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011546-63.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO OURO VERDE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

 

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.: 8011546-63.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002563-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TH TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOMBERGER E DUFFECK LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002563-24.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TH 

TRANSPORTES EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS 

ROLIM DE MOURA POLO PASSIVO: MOMBERGER E DUFFECK LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 16:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002568-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA LEMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHA DENTAL PLANO DE SAUDE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002568-46.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCIO 

SANTANA LEMES DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LILIANE RANECO POLO PASSIVO: ALPHA DENTAL PLANO DE SAUDE 

LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1001907-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR PISSINATTI GUERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (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))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (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.: 1001907-67.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/04/2020 09:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. MARCOS CESAR PISSINATTI 

GUERRA CPF: 362.727.011-87, THALES DEMARCHI DA SILVA CPF: 

002.657.781-07, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS CPF: 

267.709.178-07, CAMILA SILVA ROSA CPF: 738.581.371-20, JORGE 

AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE CPF: 344.161.188-80, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS CPF: 010.741.671-98, EDNEY LUIZ HEBERLE CPF: 

872.362.491-49 Endereço do promovente: Nome: MARCOS CESAR 

PISSINATTI GUERRA Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1697, - DE 

683/684 A 1711/1712, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 

78557-670 Endereço do promovido: Nome: CONCESSIONARIA ROTA DO 

OESTE S.A. Endereço: Avenida Miguel Sutil, 15160, Coophamil, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78028-015 Sinop, Terça-feira, 10 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: 1002569-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOMINGUES BRAGA (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. 1002569-31.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUCAS 

DOMINGUES BRAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 
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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: 23/04/2020 Hora: 17:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002570-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT27099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002570-16.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FABIO ROSA 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFERSON DA SILVA DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: NU PAGAMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1011437-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA DE FATIMA DE LIMA (REQUERIDO)

LUAN CARLOS DE LIMA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011437-32.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/04/2020 09:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. AMANDA DESTEFANI 

EVANGELISTA CPF: 723.114.791-72, LUIZ PIRES ROCHA CPF: 

325.623.141-15, DIANA APARECIDA CENEDESE CPF: 025.540.589-89 

Endereço do promovente: Nome: AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA 

Endereço: AVENIDA DOS FLAMBOYANTS, 906, - DE 722 A 1210 - LADO 

PAR, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-032 ROZANGELA DE 

FATIMA DE LIMA CPF: 809.999.641-00, Endereço do promovido: Nome: 

ROZANGELA DE FATIMA DE LIMA Endereço: RUA PARAÍSO, 905, - DE 

521/522 A 967/968, JARDIM PAULISTA, SINOP - MT - CEP: 78556-852 

Nome: LUAN CARLOS DE LIMA SILVA Endereço: RUA PARAÍSO, 905, - DE 

521/522 A 967/968, JARDIM PAULISTA, SINOP - MT - CEP: 78556-852 

Sinop, Terça-feira, 10 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: 1000849-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR JANDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAFÉ DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK ROMMEL GOMES COTA OAB - PA13881 (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000849-68.2016.8.11.0015 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

NESTOR JANDT Endereço: Inexistente, RUA A, QD 04, LT 06 JARDIM DA 

CONQUISTA, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CAFÉ DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Endereço: R W D, 

222, CENTRO, MEDICILÂNDIA - PA - CEP: 68145-000 Nome: 

TRANSPORTADORA GOIS LTDA ME Endereço: W D, 222, CENTRO, 

MEDICILÂNDIA - PA - CEP: 68145-000 Senhor(a): Nome: CAFÉ DO PARA 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Endereço: R W D, 222, CENTRO, 

MEDICILÂNDIA - PA - CEP: 68145-000 Nome: TRANSPORTADORA GOIS 

LTDA ME Endereço: W D, 222, CENTRO, MEDICILÂNDIA - PA - CEP: 

68145-000 O presente mandado, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). 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. Terça-feira, 10 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010436-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE FLORENCIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLESIO FERREIRA DO CARMO OAB - MT22389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER GONCALVES CHAPARRO (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.: 1010436-12.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/04/2020 10:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. JAIR JOSE FLORENCIO CPF: 

974.448.471-34, CLESIO FERREIRA DO CARMO CPF: 008.853.541-09 
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Endereço do promovente: Nome: JAIR JOSE FLORENCIO Endereço: RUA 

DAS CAVIÚNAS, - ATÉ 349/350, SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - 

CEP: 78557-444 WALTER GONCALVES CHAPARRO CPF: 035.462.621-31 

Endereço do promovido: Nome: WALTER GONCALVES CHAPARRO 

Endereço: rua pernanbuco, 775, são francisco, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 Sinop, Terça-feira, 10 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: 1002912-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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.: 1002912-32.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002574-53.2020.8.11.0015

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:

NELCO DURIGON (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002574-53.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE POLO PASSIVO: NELCO 

DURIGON FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 23/04/2020 

Hora: 17:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002575-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIR WERLE MAHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR JOSE PINHEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002575-38.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOENIR WERLE 

MAHL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO 

POLO PASSIVO: VILMAR JOSE PINHEIRO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 24/04/2020 Hora: 08:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011677-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

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

qual o tipo de conta o valor deve ser liberado mediante alvará: corrente ou 

poupança.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015229-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FJACOBS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO OAB - MT15252/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDES RAZO (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.: 1015229-91.2019.8.11.0015 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: 1012255-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA COLLA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLLON CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012255-81.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012259-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA COLLA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE GOMES BRAGA (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.: 1012259-21.2019.8.11.0015 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
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Processo Número: 1011468-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANNA DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES DA SILVA 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.: 1011468-86.2018.8.11.0015 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: 1002580-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALVES DA SILVA (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. 1002580-60.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

ALVES DA SILVA 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: 24/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002582-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA BONALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES OAB - MT26449-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002582-30.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SOLANGE 

MARIA BONALDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ORLANDO JUNIO 

GONCALVES DE MORAES, LUIS AUGUSTO CUISSI POLO PASSIVO: 

CONSTRUTORA ITAMARACA 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: 24/04/2020 Hora: 08:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013712-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RESERVA CELESTE - 

SETOR 01 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO OAB - MT21211/O (ADVOGADO(A))

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO RODRIGUES DE DEUS (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.: 1013712-51.2019.8.11.0015 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: 1014324-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SLAVINSKI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ RODRIGUES JACOBSEN (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.: 1014324-86.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/04/2020 14:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. SLAVINSKI & CIA LTDA - EPP 

CPF: 22.918.766/0001-92, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO CPF: 

029.232.191-04, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS CPF: 

872.368.851-34 Endereço do promovente: Nome: SLAVINSKI & CIA LTDA - 

EPP Endereço: RUA DAS PITANGUEIRAS, 424, Sala A, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-258 JOAO LUIZ RODRIGUES 

JACOBSEN CPF: 495.832.209-49 Endereço do promovido: Nome: JOAO 

LUIZ RODRIGUES JACOBSEN Endereço: Av. Nossa Senhora da Luz, 495, 

Centro, CLEVELÂNDIA - PR - CEP: 85530-000 Sinop, Terça-feira, 10 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: 1011077-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA AMARAL OLIVEIRA OAB - BA59237 (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.: 1011077-97.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) requerida(s) da presente demanda 

para , no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazoar o recurso de id 28901065.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010892-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIGLEI PRATES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. DE LIMA ACADEMIA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010892-59.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/04/2020 14:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ROSIGLEI PRATES ALVES 

CPF: 659.013.470-72, FELIPE FERREIRA MORENO CPF: 037.264.741-37, 

LUCIANO MENON DE FREITAS CPF: 042.366.461-10 Endereço do 

promovente: Nome: ROSIGLEI PRATES ALVES Endereço: rua Consolação, 

730, Inexistente, Jardim Paulista, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Endereço 

do promovido: Nome: J. L. DE LIMA ACADEMIA - ME Endereço: Av Cloves 

Felicio Vettorato, 327, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 
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78505-000 Sinop, Terça-feira, 10 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: 1013344-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013344-42.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto pela parte PROMOVENTE é 

TEMPESTIVO, bem como, que a parte recorrente requereu os benefícios 

da gratuidade da justiça. Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto 

pela parte PROMOVIDA é TEMPESTIVO, bem como que a parte recorrente 

comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. Nos termos 

da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente 

demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006884-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN GOTTFRIED WERNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (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.: 1006884-10.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/04/2020 14:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. CRISTIAN GOTTFRIED 

WERNER CPF: 782.420.610-68, GERSON LUIS WERNER CPF: 

644.996.850-87 Endereço do promovente: Nome: CRISTIAN GOTTFRIED 

WERNER Endereço: AVENIDA INTEGRAÇÃO, s/n, DISTRITO INDUSTRIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78557-512 Endereço do promovido: Nome: RAPIDO 

TRANSPAULO LTDA Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA 

COSTA, 8760, - DE 4875 AO FIM - LADO ÍMPAR, PARQUE OHARA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78080-300 Sinop, Terça-feira, 10 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: 1006884-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN GOTTFRIED WERNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (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.: 1006884-10.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/04/2020 14:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. CRISTIAN GOTTFRIED 

WERNER CPF: 782.420.610-68, GERSON LUIS WERNER CPF: 

644.996.850-87 Endereço do promovente: Nome: CRISTIAN GOTTFRIED 

WERNER Endereço: AVENIDA INTEGRAÇÃO, s/n, DISTRITO INDUSTRIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78557-512 Endereço do promovido: Nome: RAPIDO 

TRANSPAULO LTDA Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA 

COSTA, 8760, - DE 4875 AO FIM - LADO ÍMPAR, PARQUE OHARA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78080-300 Sinop, Terça-feira, 10 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: 1000021-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO APARECIDO DA SILVA BEVILAQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIGIOVANA DA SILVA (REQUERIDO)

ANA SILVA (REQUERIDO)

SALETE SILVA (REQUERIDO)

ANA LAVACAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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.: 1000021-67.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005784-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINA FRANCIELI MARQUES (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.: 1005784-49.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 13/04/2020 15:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. JAIME PRADELA CPF: 

173.925.351-53, ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR CPF: 029.059.429-40 

Endereço do promovente: Nome: JAIME PRADELA Endereço: RUA DAS 

CASTANHEIRAS, 669, - DE 466/467 A 883/884, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-272 SANTINA FRANCIELI MARQUES CPF: 

039.251.741-84 Endereço do promovido: Nome: SANTINA FRANCIELI 

MARQUES Endereço: RUA DOS KIRIS, 1075-B, - DE 461/462 AO FIM, 

JARDIM PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-194 Sinop, Terça-feira, 10 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: 1002589-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SEGAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002589-22.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANDRESSA 

SEGAT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA LOPES BRIGHENTI, 

DONIZETE RUPOLO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002589-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SEGAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002590-07.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CAMILA MARIA 

MARTINS GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA LOPES 

BRIGHENTI, DONIZETE RUPOLO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/04/2020 Hora: 09:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002589-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SEGAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002591-89.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CARMEM LUCIA 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA LOPES BRIGHENTI, 

DONIZETE RUPOLO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002589-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SEGAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002593-59.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MAIDA CRISTINA 

RIBEIRO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA LOPES 

BRIGHENTI, DONIZETE RUPOLO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/04/2020 Hora: 10:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002589-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SEGAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002594-44.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS MARTINS GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DONIZETE 

RUPOLO, LETICIA LOPES BRIGHENTI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/04/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002589-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SEGAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002595-29.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MATHEUS 

LUCAS MARTINS GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA 

LOPES BRIGHENTI, DONIZETE RUPOLO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/04/2020 

Hora: 10:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002589-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SEGAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002596-14.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS MORAIS GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA 

LOPES BRIGHENTI, DONIZETE RUPOLO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/04/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 10 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: 1002589-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SEGAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 239 de 420



DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002597-96.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LEONARDO 

EMANOEL DICK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA LOPES 

BRIGHENTI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007738-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROZO RANECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MAGALHAES PINHEIRO (EXECUTADO)

WEBER FLAVIO ROCHA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-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.: 1007738-04.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo da DRA JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA para 

tomar ciência da expedição da certidão de id 30116542.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002600-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA BENETTI (REQUERENTE)

J. G. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002600-51.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:REGINA MARIA 

VIEIRA DA COSTA BENETTI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI, JOSE TIMOTEO DE LIMA POLO 

PASSIVO: EBAZAR.COM.BR. 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: 24/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010802-68.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI LEITE (EXEQUENTE)

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))

 

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.: 8010802-68.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo o DR JONAS EDU GRUEN para tomar ciência da 

expedição da certidão de id 30117228.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002602-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FERREIRA GALVAO (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. 1002602-21.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:KATIA FERREIRA 

GALVAO 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 24/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação 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)

 

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.: 8012240-32.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo o DR JONAS EDU GRUEN para tomar ciência da 

expedição da certidão de id 30118116.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 325843 Nr: 6906-51.2018.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DELMIRO SERAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ausente o relatório com fulcro no disposto no art. 81, § 3º da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido.

Trata-se de TERMO CIRCUNTANCIADO visando apurar a prática, em tese 

do delito tipificado no art. 65 da Lei de Contravenções Penais praticado por 

VALMIR DELMIRO SERAFIN. Às fls. 30/30vº houve a oferta de transação 

penal ao suposto autor do fato com respectivo aceite do mesmo. Sendo às 

fls. 31/33 comprovado o cumprimento integral da transação penal 

celebrada com o suposto autor do fato.

Desta forma, com fulcro no artigo 76 e parágrafos da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a TRANSAÇÃO PENAL. Por oportuno, tendo o suposto autor 

do fato cumprido integralmente as respectivas condições impostas 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WANDERLANDIA COSTA SILVA 

com fulcro no art. 89, §5º da Lei nº 9.099/1995.

Determino que a Srª Gestora Judicial observe o disposto na parte final do 

§4º do art. 76 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE procedendo às necessárias 

baixas e anotações.

P. I. C. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 325843 Nr: 6906-51.2018.811.0015
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 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DELMIRO SERAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Como bem apontou o parquet à p. 35, verificado que na sentença de p. 34, 

em sua parte dispositiva, o nome do suposto autor do fato não guarda 

correlação com o feito.

Desta feita, acolho a pretensão deduzida na cota ministerial agregada na 

p. 35 e determino a retificação do nome do suposto autor do fato, em vista 

do erro material indicado, de modo a constar o seguinte: “Desta forma, 

com fulcro no artigo 76 e parágrafos da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

TRANSAÇÃO PENAL. Por oportuno, tendo o suposto autor do fato 

cumprido integralmente as respectivas condições impostas DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALMIR DELMIRO SERAFIN com fulcro no art. 

89, § 5º da Lei nº 9.099/1995”.

 Permanecem hígidos os demais termos da sentença.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85776 Nr: 3220-37.2007.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCIA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:MT-7094-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-17.2020.8.11.0015

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)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002460-17.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE CARLOS LOPES 

MARTINS 12596973200 REPRESENTANTE: JOSE CARLOS LOPES 

MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 

Bradesco, 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 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 e nº 1002392-67.2020.8.11.00150015 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 
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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 dos processos nº 

1001966-55.2020.8.11.0015; nº 1002392-67.2020.8.11.0015 e nº 

1002460-17.2020.8.11.0015, 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, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BAUERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002237-64.2020.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI BAUERMANN 

REQUERIDO: NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. Vistos etc. Há uma 

expressão popular na minha terra que diz: “para quem sabe ler, não 

precisar pingar i nem cortar t”. Ainda assim, se a parte não consegue 

compreender, melhor soletrar. O valor da causa diz respeito à pretensão 

como um todo, o proveito econômico integral. Hialino que o promovente 

busca regularizar o domínio do seu imóvel, constituindo-se em: 1) 

desmembramento da área, com todos os seus contornos, o que 

geralmente se dá no âmbito administrativo, salvo alguma resistência por 

enquanto não apurada; 2) confecção de escritura pública; 3) registro dela 

na respectiva circunscrição imobiliária. Traduzindo, a isso se dá o nome 

de transmissão da propriedade. Se o almejado é essa transferência de 

propriedade, esse o negócio jurídico material que pretende ver efetivado, 

então nitidamente o valor da causa deve corresponder a esse conjunto. 

Significa que o valor da causa deve ser o valor do imóvel que se pretende 

o desmembramento, a escrituração pública e seu registro. Essa a 

orientação anteriormente encaminhada pela decisão de Id. 29826882. 

Ignorada pela parte promovente, não se descurando tenha sido 

propositalmente, talvez com a possibilidade de burlar a competência do 

Juízo comum, mantendo a causa neste Juizado Especial Cível que pode 

ser incompetente, tendo em vista o seu valor de alçada limitado a 40 

salários-mínimos. Portanto, “pingando i e cortando t”, determino seja 

apresentada em 05 dias a avaliação do imóvel a ser desmembrado, por 

corretor especializado ou congênere, devendo o valor encontrado ser 

somado ao pedido dos danos morais e atribuída essa monta ao valor da 

causa, necessariamente, sob pena de indeferimento da inicial nos termos 

dos arts. 292, inciso II, 319, inciso V, 321, parágrafo único, todos do CPC. 

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: 1002099-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FERNANDES DA SILVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE LEHMEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002099-97.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CELSO FERNANDES DA 

SILVEIRA JUNIOR REQUERIDO: RAFAEL JOSE LEHMEN Vistos etc. 

Pretensão de rescisão contratual c/c restituição de crédito, com pedido de 

tutela de urgência aviada por Celso Fernandes da Silveira Junior em face 

de Norte Vidros, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Em 

detida análise do feito, verifico que os requerentes não trouxeram aos 

autos elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão da tutela, previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso sob 

análise, neste incipiente momento processual, não é vislumbrado a 

presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, porquanto, para a comprovação da tese expendida pela parte 

autora é impositiva a dilação probatória e, em especial, a submissão do 

feito ao crivo do contraditório. O promovente afirmou que realizou contrato 

de compra e instalação de duas portas de vidros com a empresa 

promovida no valor total de R$ 12.050,00, sendo 5 mil reais em cheque de 

titularidade de Cordeiro Móveis Planejados Eireli e o remanescente dos 

cheques em seu nome. Relatou que a parte promovida não cumpriu com o 

contrato, de modo que sustou os cheques de sua titularidade em razão de 

desacordo comercial. Todavia, o cheque pertencente a empresa Cordeiro 

Móveis Planejados Eireli, não pôde ser sustado por estar em nome de 

terceiro. Dessa forma, pretende o demandante em sede de tutela de 

urgência, a restituição das folhas de cheque. Nessa análise perfunctória 
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do feito, ausente nos autos qualquer demonstração do desacordo 

comercial praticado pela promovida, o que deixa margens de dúvidas 

quanto ao alegado pela parte promovente. Probabilidade do direito 

questionável, pelo menos nesta senda não exauriente. Se o caso dos 

autos retrata hipótese de descumprimento de contrato, nos termos em que 

foi suscitado pelo requerente, convém analisar em momento oportuno, 

após a formação do contraditório. Por ora, não soa razoável a concessão 

da tutela de urgência pretendida. A devolução das cártulas de cheque 

configura, a priori, medida drástica e excepcional, uma vez que o cheque 

é ordem de pagamento à vista, sendo regido pelos princípios cambiários 

da livre circulação, autonomia das obrigações e abstração. Ainda, a 

devolução dos cheques guarda relação direta com o mérito da demanda, 

não se afigurando adequada tal discussão na presente fase processual 

ante a necessidade de instauração do contraditório e ampla defesa, 

corolários do due process of law, a possibilitar à parte adversa o 

conhecimento e manifestação quanto ao litígio em apreço, em sua regular 

antítese, sobretudo a fim de fornecer uma decisão mais segura a respeito 

do caso, evitando transtornos futuros às partes. Dessa forma, não é 

possível admitir a tese como fundada o suficiente para garantir o 

adiantamento da tutela, uma vez que se revela temerária nessa conjuntura 

ainda um tanto fluida. Portanto, não evidenciado suficientemente o direito 

aduzido, ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da 

tutela de urgência pretendida, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. 

Não há como ser concedida. Não se descarta a possibilidade de que 

durante a instrução probatória sejam vertidos para os autos elementos 

que alterem a convicção formada até o momento. Contudo, em um exame 

perfunctório não antevejo os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, a 

autorizar a concessão da tutela provisória de urgência, até porque o 

contrato guerreado será analisado detidamente ao final, de modo que o 

indeferimento da tutela também visa resguardar direitos dos credores. 

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, sobretudo diante da 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do autor em relação ao 

requerido. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação 

faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos com a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, INDEFIRO a 

tutela de urgência. Ausente a probabilidade do direito aduzido. Defiro a 

inversão do ônus da prova. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena de 

extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, 

servindo presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. 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: 1001962-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA CAMARGO ROZEGUINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001962-18.2020.8.11.0015. AUTOR: POLLYANA CAMARGO ROZEGUINI 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos etc. Petitório agregado no 

Id. 29907695 informando o recebimento do produto objeto do pedido 

liminar. Assim, ausente a urgência nos autos, recebo a inicial com inclusos 

documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 320 do CPC. 

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). Assim como, 

intime-se a parte promovente, na pessoa de seu advogado, ou 

pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena 

contumácia e extinção do processo. (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo 

modo, em revelia. Na hipótese de a contestação estar instruída com 

documentos ou nela forem arguidas preliminares ou matérias prejudiciais, 

oportunizado será à parte promovente replicá-la no ato ou em até 05 dias, 

se a contestação não for apresentada na audiência, ficando desde já 

ciente de tal possibilidade. Serve a presente como mandado, carta 

precatória, ofício, carta de intimação/citação. Cite-se. 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: 1002016-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JAMBERS FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002016-81.2020.8.11.0015. REQUERENTE: LEONARDO JAMBERS 

FERRAZ REQUERIDO: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP 

Vistos etc. Pretensão de obrigação de fazer, c/c indenização, com pedido 

de liminar em tutela provisória de urgência, proposta por Leonardo 

Jambers Ferraz em face de Vher Corsos Educacionais Ltda. – Instituto MC 

Educacional, todos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 
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audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte autora postula em sede de liminar que a parte 

promovida entregue o diploma de conclusão de curso referente à 

graduação superior em Gestão Pública. O pedido liminar é admissível, visto 

que a parte promovente, aparentemente, concluiu o curso de nível 

superior em Gestão Pública, a teor dos documentos agregados, de modo 

que ressai razoável exigir da promovida a entrega do seu Certificado de 

Conclusão de curso. Probabilidade do direito assim evidenciada, sendo o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente dessa 

própria dificuldade de a parte alcançar o referido documento, para usufruir 

de seus benefícios, de modo a alavancar sua carreira acadêmica e até 

mesmo adentrar no mercado de trabalho. Portanto, é legítimo o direito da 

parte autora em obter o certificado/diploma, visto que apresentou seu 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, a teor do documento aviado no Id. 

29666404. A reforçar ainda essa concepção, 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. É de 

regra facilitar a defesa do hipossuficiente e vulnerável consumidor frente 

à faculdade promovida, inclusive o acesso a informações (documentos 

pretendidos) que lhe dizem respeito. Dever de informação e transparência 

do prestador de serviços. Força do art. 6º, inciso III, do CDC. Presentes os 

requisitos autorizadores para o deferimento da pretendida tutela provisória 

de urgência, preconizados pelos arts. 300, do CPC. Assim sendo, a 

expedição e consequente entrega do certificado de conclusão do curso 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 promovida que 

entregue o Certificado/Diploma de Conclusão de Curso referente à 

Graduação Superior em Gestão Pública à parte promovente, no prazo 

máximo de 10 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Defiro a 

inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a 

vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, compete à 

requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou 

impeditivos dos direitos da parte requerente. Cite-se a parte requerida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. 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: 1002450-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLLEY DE SOUSA ALVES WELTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA ARAGAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002450-41.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SHIRLLEY DE SOUSA ALVES 

WELTER EXECUTADO: MARIA LUCIA ARAGAO Vistos etc. Certidão de Id. 

28201660 em que a parte executada requer o parcelamento do valor da 

execução, sendo que apresentou guia de pagamento referente a 30% da 

dívida, nos termos do art. 916 do CPC. Requer, ainda, a retirada da 

restrição sobre o veículo, conforme extrato RENAJUD de Id. 26236076. A 

parte exequente concordou expressamente com o pleito, ressalvada a 

liberação do veículo. Solução em comum que tende a produzir bons 

resultados, principalmente em atenção ao que preconiza o art. 6° do CPC, 

“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” e em 

homenagem aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetividade da jurisdição. Dessa forma, defiro o parcelamento requerido 

pela executada, de modo que deverá depositar o valor atualizado do 

montante restante do débito, em 06 parcelas iguais que deverão ser pagas 

mensalmente, mediante guias judiciais. Cientificada que o inadimplemento 

de qualquer das prestações acarretará no vencimento das parcelas 

subsequentes, bem como no prosseguimento do processo com o imediato 

reinício dos autos executivos e a imposição de multa no valor de 10% 

sobre o valor das prestações não pagas, conforme descrito nos incisos I 

e II do § 5° do art. 916 do CPC. Noutro vértice, dispõe o art. 805 do CPC 

que a execução deve ser feita da maneira menos gravosa para o 

executado, de modo que a restrição feita anteriormente pelo juízo impede a 

circulação do veículo, o que nada agrega ao presente feito, visto que a 

retirada de circulação do bem descaracteriza sua finalidade. Assim, sendo 

possível a restrição em relação à transferência do bem móvel, apenas a 

impedir sua tradição para terceiros de boa-fé, que se afigura mais 

razoável. É o caso. O que também não impede a obtenção do 

licenciamento devido, desde já autorizada a retirá-lo no DETRAN, o qual 

não poderá se negar a fornecê-lo. Isto posto, pelas razões supra 

delineadas, determino a alteração da restrição judicial lançada via sistema 

RENAJUD no prontuário do veículo indicado em Id. 26236076 para 

transferência, a ser efetivada desde logo pelo staff qualificado do 

Gabinete, excluindo a de circulação. Junte-se o extrato da operação. Por 

derradeiro, defiro o pedido formulado no Id. 29925433, razão pela qual 

determino o levantamento dos valores depositados nos autos em favor da 

parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial. 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: 1002518-20.2020.8.11.0015

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)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002518-20.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE CARLOS LOPES 

MARTINS 12596973200 REPRESENTANTE: JOSE CARLOS LOPES 

MARTINS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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 do 

Brasil 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 
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pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. A 

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. A causa de pedir 

desta demanda centra-se na tese de inexistência de débito com o banco 

promovido. 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; nº 1002392-67.2020.8.11.0015 e nº 

1002460-17.2020.8.11.0015, 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 ;  n º 

1002392-67.2020.8.11.0015; nº 1002460-17.2020.8.11.0015 e nº 

1002518-20.2020.8.11.0015, 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, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014184-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANHAO CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

LEONARDO HENRIQUE ALEIXO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014184-52.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUILHERME LUCAS MATTOS 

GERMANO REQUERIDO: CANHAO CONFECCAO DE ROUPAS 

PROFISSIONAIS EIRELI - ME, LEONARDO HENRIQUE ALEIXO Vistos etc. 

Pugnou a parte autora pela citação e intimação da parte promovida, a 

respeito da audiência de conciliação outrora agendada para 20/03/2020, 

08:00 horas, nos endereços informados no Id. 28345268. À vista disso, 

acolho o pedido da parte autora, ao passo que determino a citação e 

intimação da parte promovida com urgência, ante a proximidade da 

solenidade conciliatória, nos endereços declinados no termo de Id. 

28345268, via postal “A.R.”, intimando-a a respeito da audiência designada 

nos autos e informando as advertências legais em caso de falta 

injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se a parte promovente 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se pugnando o que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1004047-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BARBOSA DANTAS (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 SENTENÇA Processo: 

1004047-45.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROSELI BARBOSA DANTAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente a desistir da ação, requerendo a extinção e baixa 

definitiva do feito. O requerido por sua vez, peticionou informando sua não 

concordância com o pedido de desistência realizado, manifestando-se em 

favor da renúncia pelo requerente do direito a que se funda o presente 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. Incialmente, cabe ressaltar que 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, inciso VIII 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”. Nesse 

sentido segue o norte pretoriano (grifo nosso): “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. 

DISPENSÁVEL A ANUÊNCIA DO RÉU NO ÂMBITO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. ENUNCIADO N. 90 DO FONAJE. AUSENTE INDÍCIO DE MÁ-FÉ. 

ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO QUE RESTA PREJUDICADO, EIS QUE 

VINCULADA À EXISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO 

FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO”. (Recurso Cível, Nº 71008853905, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 

Silva, Julgado em: 25-10-2019) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008853905 

RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de 

Julgamento: 25/10/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

28/10/2019). Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. 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 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002457-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de cópias da documentação 

pessoal da mesma, faturas anteriores pagas apontando a existência de 

contratação. Registre-se que a Autora não carreou aos autos qualquer 

notícia sobre extravio ou furto/roubo de seus documentos pessoais, o que 

descarta a possibilidade de fraude, eis que não teria como um terceiro 

mal-intencionado portar seus documentos. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 
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TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA DIOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 74859 Nr: 3265-75.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MÁRCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO - OAB:3.705/MT, JAIME ULISSES PETERLINI - 

OAB:10600/MT

 Assim, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, o condenado a pena superior a 

8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado, de modo 

que, o cômputo do período de prisão cautelar não ensejaria a alteração do 

regime inicial de cumprimento de pena. Além disso, a Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial, ao tratar 

sobre a execução criminal, estabelece em seu art. 1.556 que “a expedição 

de guia de recolhimento ocorrerá após a prisão do condenado, devendo o 

Juízo das Execuções Penais recusar seu recebimento, se não 

acompanhada de prova legal a respeito, observado o disposto na norma 

anterior”. Por isso, em cumprimento a supramencionada ordem, fora 

determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado, 

tendo em vista que o regime inicial para o cumprimento da pena é o 

fechado e, somente, após o aporte aos autos do cumprimento de sua 

prisão ocorre a expedição da Guia de Execução Penal. Destarte, INDEFIRO 

os pedidos constantes na petição de fls. 912/918, devendo-se proceder a 

devida atualização do endereço do acusado, informado pela Defesa, no 

registro competente registro do Banco Nacional de Mandados de Prisão e, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 247 de 420



após, encaminhar os autos ao arquivo provisório, onde só deverá ser 

retirado após a informação do cumprimento do mandado de prisão 

expedido em desfavor do réu. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150501 Nr: 11623-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, FABIO ROGÉRIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIRALDO BORGES CAMPOS 

- OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT - 3735/O

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a defesa do réu para 

que, em prazo exíguo, apresente nos autos endereço atualizado da 

testemunha MARISA TRATARI TAVARES DE SOUZA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326994 Nr: 7660-90.2018.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PAULO MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI DOMINGOS BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALY HEITOR MARTINI - 

OAB:15.501-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SERGIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 22.154

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RINALDO SERGIO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 7660-90.2018.811.0015, 

Protocolo 326994, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336212 Nr: 13619-42.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON FABIO RIBEIRO MARTINS, LEIDIANE 

VICTOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado Antonio 

Fernando Alves Santos, a proceder com a devolução dos autos, no prazo 

de 48 horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371292 Nr: 17455-86.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS ALVES PEREIRA, DOUGLAS 

RODRIGO NERIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR AFONSO FIDELI 

SILVA - OAB:24352/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VICTOR AFONSO 

FIDELI SILVA, para devolução dos autos nº 17455-86.2019.811.0015, 

Protocolo 371292, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375478 Nr: 2756-56.2020.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIO CESAR 

ESQUIVEL, para devolução dos autos nº 2756-56.2020.811.0015, 

Protocolo 375478, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315215 Nr: 17767-33.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDP, LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:

 Vistos,

 Inicialmente, no tocante ao pleito Ministerial de fl. retro, verifico que, 

compulsando os autos, já fora expedida carta precatória no endereço 

declinado na cota, a fim de intimar os acusados, bem como cumprir o 

mandado de prisão, contudo os mandados restaram infrutíferos. Destarte, 

dê-se vista dos autos ao Parquet para se manifestar quanto a não 

localização dos acusados.

 Ainda, expeça-se carta precatória para a Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT para a oitiva da psicóloga e assistente social que atenderam as 

vítimas e a genitora delas naquela localidade.

Em tempo, oficie-se ao Conselho Tutelar local para que informe quem seria 

o Conselheiro Tutelar que, tomando conhecimento do aludido fato, atendeu 

as vítimas e genitora delas, viabilizando a oitiva da referida testemunha. 

Outrossim, em consonância com a cota ministerial, que esclareça a razão 

da inexistência de registro formal de tal atendimento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 290859 Nr: 2837-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON LUIS DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA - OAB:20339/O

 Vistos,

 Considerando que, após realizada busca do endereço atualizado da 

vítima Antônio José de Oliveira Araújo, arrolada como testemunha do juízo 

à fl. 169, este juízo obtivera o mesmo declinado pelo Parquet à fl. 75, qual 

seja, na rua Maraina Silva Meira, nº 154, Centro, Maracás/BA, desta 

forma, expeça-se carta precatória para a Comarca de Maracás/BA, com a 

finalidade de inquirição da vítima Antônio no endereço acima declinado e 

cancelo a audiência outrora designada.

Dê-se baixa no agendamento do ato.

Por fim, com o retorno da missiva a ser expedida devidamente cumprida, 

dê-se vista às partes para a apresentação dos memoriais. Após, 

conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352570 Nr: 5416-57.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALAN PEREIRA, ADEILSON LOPES 

DA COSTA, FRANCIMAR SOUSA SILVA, MARCELO CASTRO VIEIRA, 

ANGELA THALITA DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EURIDES PARRON PARRON 

- OAB:20.719, GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - OAB:OAB/MT 9.299
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 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para que o advogado GEORGE 

LUIZ VON HOLLEBEN seja intimado a devolver os autos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250638 Nr: 18628-87.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEAN ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILDEAN ALVES DA SILVA, Cpf: 

01988195101, Rg: 18437591, Filiação: Isabel Alves da Silva e Joacir 

Pereira da Silva, data de nascimento: 12/10/1985, brasileiro(a), natural de 

Imperatriz-MA, solteiro(a), mecanico, empresário, Telefone 

9669-6961-9627-9482. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 200765 Nr: 3396-69.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR APARECIDO DE 

FREITAS FERREIRA - OAB:24835/O

 Vistos,

 Considerando a petição da Defesa à fl. retro, alegando que não houve 

tempo hábil para ter acesso e/ou carga do presente feito após ter sido 

constituído para patrocinar a defesa do réu, redesigno a Sessão de 

Julgamento outrora aprazada para a data de 09 / 07 / 2020, às 08 h 30 

min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 244407 Nr: 14699-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MAURICIO PIVOTTO, JOSÉ AUGUSTO 

PIVOTTO, MAIKEN FERRONATO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Vistos,

 Considerando que as testemunhas de Defesa Juliana e Delon não foram 

localizadas e os advogados não se manifestaram, apesar de devidamente 

intimados (fl. 403), considero que houve desistência tácita das 

testemunhas e como todos já foram ouvidos, declaro encerrada a 

instrução processual e converto os debates em memoriais, os quais 

deverão ser apresentados no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 350522 Nr: 4080-18.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 Ação Penal - Código Apolo 350522

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 70/71, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de junho de 

2020, às 17 horas.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (fl. 72).

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intimem-se a vítima (fl. 1B-verso) e as testemunhas de defesa (fl. 71), 

devendo constar no mandado que deverão trazer os seus documentos 

pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 03 de março de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246958 Nr: 16486-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:MT - 6097-A

 INTIMANDO advogado IRINEU PAIANO FILHO à devolver os autos, haja 

vista tratar de processo da META.

Dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366334 Nr: 14269-55.2019.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAUDENIR MARCOS ZENERATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DARVIN 

KRAUSPENHAR JUNIOR, para devolução dos autos nº 

14269-55.2019.811.0015, Protocolo 366334, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 301685 Nr: 9420-11.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, VALDIVINO 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, FLAVIO DE PINHO MASIERO - 
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OAB:MT/13.967

 Ação Penal- Código Apolo 301685

Vistos.

Sem prejuízo da decisão exarada à fl. 167, diante da determinação da 

Corregedoria-Geral da Justiça contida no Pedido de Providências 187/2016 

– Protocolo no CIA 0153777-66.2016.8.11.0000, oficie-se ao Guincho 

Catarinense para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se 

veículo Toyota Corolla, placa DIY 7292 ainda se encontrada depositado em 

seu pátio.

Acaso a resposta seja negativa, deverá o Guincho enviar o comprovante 

da restituição do bem.

Sendo a resposta positiva, intime-se o acusado Fernando para se 

manifestar especificamente sobre o interesse na restituição do veículo, no 

prazo de 10 (dez) dias. Consigne-se expressamente que, em caso de 

silêncio, o bem poderá ser vendido e o valor arrecadado com a venda, ao 

final do processo, revertido à instituição sem fins lucrativos ou, acaso 

constatada a inviabilidade de realização de leilão, o veículo poderá ser 

objeto de doação.

Cumpra-se.

Sinop, 06 de março de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329542 Nr: 9155-72.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 Ação Penal - Código Apolo 329542

Vistos.

Diante do endereço fornecido à fl. 95-verso e da necessidade de 

readequação da pauta de audiências, redesigno o ato anteriormente 

aprazado para o dia 30 de abril de 2020, às 16 horas.

Notifique-se o Ministério Público e intime-se o advogado constituído pelo 

acusado (fl. 54) sobre a data da audiência, bem como para que 

manifestem quanto ao interesse na oitiva das testemunhas arroladas nos 

itens “1” e “2” à fl. 1-B-verso, diante do teor da certidão à fl. 94.

Em caso de insistência, deverão informar o seu endereço atualizado no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo ser expedido o necessário para a sua 

oitiva, inclusive carta precatória, acaso o endereço seja em Comarca 

diversa, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento.

Em caso de desistência ou silêncio (desistência tácita), desde já 

homologo.

Expeça carta precatória à Comarca de Dourados/MS para:

1) intimação do acusado sobre a data da audiência;

2) colheita do seu interrogatório; e

3) oitiva da vítima Cristiane Regiane, fixando-se em relação a este último 

ato, o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 06 de março de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 372120 Nr: 273-53.2020.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR KOCHHANN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 [...] Assim, nessa fase de cognição sumária, estão presentes elementos 

mínimos necessários a justificar a persecução penal, razão pela qual, com 

fundamento no artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia dando 

o denunciado Jocimar Kochhann Junior como incurso no artigo 33, caput, 

da Lei nº 11.343/2006, designando audiência de instrução e julgamento 

para 07.4.2020 (terça-feira), às 13:45 horas.Cite-se o réu e intimem-se 

pessoalmente, por mandado, as testemunhas, observando-se, com 

relação aos funcionários públicos (IPC’s), o disposto nos arts. 221, § 3º e 

980, § 1º da CNGCGJ/MT.Embora conste do Termo de Exibição e 

Apreensão (f. 29), que o veículo VW Gol, G5 vermelho, placa OGU 1637, 

utilizado por Jocimar Kochhann, foi apreendido, consta, também (f. 36), 

“Auto de Entrega” mencionando que “a autoridade policial determinou a 

entrega” do veículo, todavia, o mesmo teria sido “encaminhado ao pátio do 

guincho catarinense”.Diante desta aparente contradição, requisite-se à 

autoridade policial informar, em 05 (cinco) dias, se o veículo utilizado por 

Jocimar, supostamente para a comercialização de entorpecentes, foi a ele 

restituído ou está à disposição do Juízo, notadamente considerando o 

disposto no artigo 61, caput, da Lei nº 11.343/2006.Cumpra-se e 

intimem-se.Sinop/MT, 04 de março de 2019.Mario Augusto Machado Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 376262 Nr: 3293-52.2020.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, 

com fundamento no artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal e art. 282, I e 

II, CPP e em consonância com o parecer do Ministério Público, concedo 

liberdade provisória ao flagrado Dener de Freitas, mediante o cumprimento 

rigoroso das seguintes medidas cautelares, sob pena de decretação de 

prisão preventiva:I. Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 de 

cada mês, para informar (e comprovar) o endereço residencial e sua 

atividade laboral (trabalho), mediante documentos idôneos;II. Não 

frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as 

religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, 

botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas;III. Não ausentar-se da Comarca onde 

reside sem prévia autorização deste juízo;IV. Não praticar novos crimes 

nem usar drogas lícitas ou ilícitas.Concomitantemente, em observância aos 

artigos 18, I e 22 da Lei nº 11.340/2006, fixando em seu favor as 

seguintes medidas protetivas de urgência:a)Proibição do custodiado de 

aproximar-se da requerente/vítima (distância mínima 500 metros), ou 

manter contato por qualquer meio de comunicação (SMS, Whatsapp etc), 

seja com a vítima, seus familiares ou testemunhas;b)Proibição de 

frequentar a residência ou local de trabalho da vítima, de seus familiares 

ou testemunhas.Comunique-se ao Delegado Regional de Polícia Judiciária 

Civil de Sinop/MT e ao Comandante do 11º BPM/MT, para conhecimento e 

fiscalização das medidas cautelares impostas ao autuado.Expeça-se 

alvará de soltura e liberte-se Dener de Freitas, qualificado nos autos, se 

por outro motivo ou decisão não deva permanecer preso, advertindo-o 

acerca das condições e medidas protetivas ora fixadas.Iniciado o 

expediente forense normal, remetam-se os autos ao Juízo 

competente.Cumpra-se e intimem-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 371490 Nr: 17560-63.2019.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON RAFAEL FONSECA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:MT/18.677

 Diante disso, com fundamento no artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal 

e artigos 282, I e II e § 2º c.c. 316 e 321, todos do CPP, revogo a prisão 

preventiva e concedo liberdade provisória ao réu Cleverson Rafael 

Fonseca Mendes, mediante o cumprimento rigoroso das seguintes 

medidas cautelares, sob pena de decretação de prisão preventiva:I. 

Comparecer mensalmente em juízo, entre os dias 01 e 10 de cada mês, 

para informar o endereço residencial e comprovar sua atividade laboral 
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(trabalho), mediante documentos idôneos;II. Não frequentar lugares com 

aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se 

abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e 

outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas 

alcoólicas;III. Não ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 08 

(oito) dias sem prévia autorização do Juízo;IV. Não consumir drogas ilícitas 

e não praticar novos crimes.V. Submeter-se à monitoração 

eletrônica.Expeça-se alvará de (...) .Em seguida, deve o réu se dirigir até a 

unidade de monitoramento de Sinop/MT, anexo ao Conselho da 

Comunidade, a fim de que seja instalado o equipamento de monitoração 

(tornozeleira eletrônica), bem como receber orientações a respeito do seu 

uso.Comunique-se ao Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de 

Sinop/MT e ao Comandante do 11º BPM/MT, para conhecimento e 

f i s c a l i z a ç ã o  d a s  m e d i d a s  c a u t e l a r e s  i m p o s t a s  a o 

acusado.Concomitantemente, considerando que foi apreendido um veículo 

Fiat Strada, cor prata, placa OHD 1810, registrado em nome do réu, em 

observância ao disposto no artigo 5º, LV, da CRFB/88, previamente à 

alienação antecipada (art. 144-A do CPP e 61, § 1º da Lei nº 11.343/2006), 

faculto-lhe, em 05 (cinco) dias, comprovar a origem lícita do referido 

automóvel.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 09 de março de 2020.Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291794 Nr: 3377-58.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO BARBOSA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAGNO BARBOSA DA CRUZ, Cpf: 

04187546162, Rg: 044074732012-0, Filiação: Raimunda Barbosa da Cruz 

e Francisco Barbosa da Cruz, data de nascimento: 20/07/1981, 

brasileiro(a), natural de São José de Ribamar-MA, solteiro(a), ambulante, 

Telefone 9637-3867. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 06 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 375402 Nr: 2677-77.2020.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGDR, HEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14.834/O - MT, YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - OAB:26.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De todo o exposto, resulta que o juízo citado é o competente para o 

conhecimento da presente demanda, uma vez que se trata de feito relativo 

à saúde pública e são litisconsortes passivos o Município de Sinop/MT e o 

Estado de Mato Grosso.Nesses termos, determino a remessa do feito à 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT, a teor do disposto no art. 64, §3º, do CPC. Não obstante, 

considerando que neste juízo os feitos tramitam na forma física, enquanto 

que no juízo destinatário os feitos são eletrônicos, haverá alguma demora 

no envio e digitalização dos autos, o que poderá prejudicar os interesses 

da autora. Por tais motivos, faculto à Defensoria Pública, no prazo de 48h, 

postular a desistência da demanda para propositura direta de nova ação, 

via PJE, perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande/MT.Decorrido o prazo sem manifestação expressa da 

Defensoria Pública, preceda-se à remessa do feito na forma acima 

indicada; em caso de manifestação pela desistência, renove-se a 

conclusão.Intime-se a Defensoria Pública, com urgência.Sinop/MT, 2 de 

março de 2020.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369022 Nr: 16070-06.2019.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAC, RDCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELAINE FERREIRA ARANTES - 

OAB:OAB/GO 26.268, LUANE MENDES DE SOUSA - OAB:45.053-GO, 

WANESSA FERREIRA RODRIGUES - OAB:41.134-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:OAB/MT 12089 A

 Nos termos do §2º do art. 1.023 CPC intimo a parte autora para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 dias sobre os embargos de declaração 

opostos pela parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362286 Nr: 11695-59.2019.811.0015

 AÇÃO: Guarda c/c destituição do poder familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LOUISA BORGMANN - 

OAB:MT-20620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:MT nº 18.434

 PROCESSO N. 11695-59.2019.811.0015 (362286) - O

I - Ausentes preliminares e regular o feito, declaro-o apto ao 

prosseguimento.

II - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 

2020, às 15h30min, assinalando que na ocasião será colhido o depoimento 

pessoal das partes e inquiridas as testemunhas arroladas.

III - Acerca do pedido de reaproximação do requerido com a sua filha S. S. 

B., verifico que no relatório de estudo psicossocial juntado às fls. 57-68 a 

equipe multidisciplinar do juízo anotou que enquanto a criança estiver sob 

os cuidados da genitora as visitas do genitor podem ser prejudiciais à 

infante, porquanto a mãe “irá naturalmente potencializar as acusações 

feitas até o momento, expondo ainda mais a criança, causando uma 

imagem mais negativa da referência paterna” e “poderá causar 

transtornos à criança”. Demais disso, a equipe atesta que na companhia 

da mãe a criança não está em situação de risco direto, pelo “fato de a 

criança não possuir consciência do comportamento da genitora” e que 

diante disso “os danos passam a ser psicológicos a longo prazo”. Por fim, 

a proximidade da data para a realização da audiência de instrução com a 

colheita de outras provas vai ao encontro do anseio das partes em 

subsidiar decisão judicial e do melhor interesse da criança que poderá ter 

solucionada de forma mais concreta e adequada a situação/maneira de 

contato com os dois genitores. Nesse contexto, em atenção ao princípio 

do superior interesse da criança, mantenho a suspensão do direito de 

visitas do requerido à filha, ao menos até que realizada a audiência de 

instrução e julgamento.

IV - Intimem-se o Ministério Público, as partes e as testemunhas arroladas 

às fls. 91 e 252v, para comparecimento ao ato acima designado.

Sinop/MT, 6 de março de 2020.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368901 Nr: 15986-05.2019.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 
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Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVN, ZRRVN, CKRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI ROSA REZENDE - 

OAB:MT/26302, YEHUDS FÁBIO DE SOUZA SANTOS - OAB:MT/26099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestação no prazo de 48 horas acerca do laudo de estudo 

psicossocial, conforme despacho de fls. 91.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 445715 Nr: 9787-11.2016.811.0002

 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: DRDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente, conforme se denota 

da certidão de fl. 53, culminando em sua intimação via edital.

O edital fora expedido e a parte autora foi intimada para dar anda-mento 

ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fl. 55), sob pena de extinção, 

sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação (fl. 56).

Destarte, intimada para dar prosseguimento no feito, como não o fez no 

prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1°, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 581809 Nr: 10325-84.2019.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS, FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN DA SILVA SODRE DE 

CARVALHO - OAB:26123, CAMILA COSTA LEITE DALPIAN - 

OAB:9.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II).

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário mí-nimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, e 

creditado na conta indicada nos autos em nome da genitora da menor (Lei 

n.º 5.478/68, artigo 4º).

 III- Cite-se o requerido, no endereço constante na inicial, intimando-o, no 

mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que designo para o 

dia 28/04/2020, às 13:00 horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. 

Intime(m)-se.

IV- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessá-rios à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

V- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advo-gados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as par-tes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º e §9º, ambos 

do art. 334, do CPC/2015.

 VI- Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

par-tes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 VII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos ter-mos 

do artigo 99, § 3º do CPC/2015.

 VIII- Notifique-se o Ministério Público.

IX- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372817 Nr: 21426-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:MT 

15.304, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAN LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA ( UNIVAG) - OAB:8.777, ELLEN LAURA LEITE 

MUNGO - UNIVAG - OAB:MT 10.604, MIDIAN OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:22901/E, VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - OAB:9175, 

WENDER EPIFÂNIO DA SILVA - OAB:ESTAGIÁRIO

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO PARA 

DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO 

PRAZO LEGAL, EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234622 Nr: 14667-90.2009.811.0002

 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: ELPÍDIO NUNES DE SIQUIERA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINA NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

YAMAZAKI, para devolução dos autos nº 14667-90.2009.811.0002, 

Protocolo 234622, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239133 Nr: 566-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, SERGIO MITSUO 

TAMURA/UNIVAG - OAB:17150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Certifico que, diante da diligência negativa de fls. 52/53, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora por meio de seu patrono a se 

manifestar no prazo legal.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões
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Intimação

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009217-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAT VIEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE PROCESSO Nº 

1009217-03.2019.8.11.0002 Certifico que nesta data procedi o 

arquivamento DEFINITIVO dos autos acima mencionados. Várzea 

Grande/MT, 10 de março de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002664-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1002664-37.2019.8.11.0002 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 18937215 e da certidão 

que designou audiência de ID 30091973. Várzea Grande/MT, 10 de março 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009831-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. C. S. M. (AUTOR(A))

A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO TRINDADE DO AMARAL OAB - MT12043/B (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1009831-42.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo de 10 (dez) dias, dê 

andamento ao feito.. Várzea Grande/MT, 10 de março de 2020. Nercy 

Anchieta / Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008388-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. P. (TESTEMUNHA)

E. K. S. (TESTEMUNHA)

F. G. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª 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 INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1008388-22.2019.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 8.383,20 ESPÉCIE: Guarda (5802); Fixação (6239) POLO 

ATIVO: Nome: FERNANDA GUIA DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: 

MICHAEL ROBERTO GUEDES DOS SANTOS Endereço: Local incerto e não 

sabido. INTIMANDO: MICHAEL ROBERTO GUEDES DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, 

atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, 

prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo transcrita, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento 

SENTENÇA: PJE nº. 1008388-22.2019.8.11.0002.“VISTOS, etc. Trata-se de 

Ação de Alimentos. Considerando o não comparecimento do requerente à 

audiência, mesmo devidamente intimado em audiência de conciliação (id. 

23571421), o que demonstra o desinteresse no prosseguimento do feito, 

e, considerando a impossibilidade do processo permanecer paralisado 

indefinidamente, não há alternativa a não ser a extinção do feito. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. REVOGO a decisão que deferiu 

liminarmente a pensão alimentícia e guarda compartilhada (id. 22149460), 

bem ainda resta prejudicado o acordo parcial firmado em audiência. 

Oficie-se para que cessem os descontos dos alimentos em folha de 

pagamento. Sentença publicada em audiência. Isentos de custas. Saem os 

presentes devidamente intimados. Após, o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na Distribuição. Cumpra-se” Christiane da Costa Marques 

Neves - 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, LETÍCIA DIAS VIEIRA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 10 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. Mat. 41417 INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006998-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. Z. G. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. K. L. D. O. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006998-80.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Alimentos. Defiro a AJG. Intime-se a parte autora, através de 

sua Patrona, para carrear aos autos a certidão de óbito da avó paterna, 

detentora da guarda dos infantes, bem ainda, trazer a sentença 

homologatória. Com a manifestação, proceda-se à conclusão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002392-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON EURIPEDES RODRIGUES (ESPÓLIO)
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LUCIANA AUXILIADORA RODRIGUES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT11327-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA MARIA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002392-09.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Nomeio 

Inventariante a Sra. Luciana Auxiliadora Rodrigues Arantes, que deverá 

assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 dias (art. 620, do CPC). Diligencie-se a inventariante, junto à Central 

de Testamentos, no sentido de promover a juntada aos autos, da 

comprovação da inexistência de testamento deixado pela “de cujus”, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (CNGC – 10.1.4). Assim, feitas as 

primeiras declarações, citem-se para os termos do Inventário, os 

herdeiros não representados, legatários e interessado, a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou 

maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo 

previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do 

espólio. A avaliação é dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo 

do imposto e guias correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, 

a Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do 

CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. A Inventariante deve 

carrear aos autos as certidões negativas de débitos gerais da Fazenda 

Pública Nacional, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. As 

custas deverão ser recolhidas ao final do processo, antes do formal de 

partilha. Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os 

autos conclusos. Após, intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005509-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª 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 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 

1005509-76.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 234.069,63 ESPÉCIE: 

Alimentos (5779); Guarda (5802); Regime de Bens Entre os Cônjuges 

(7659); Reconhecimento / Dissolução (7677) POLO ATIVO: Nome: MARCIA 

AGOSTINHA DE FRANCA POLO PASSIVO: Nome: GILBERTO CARLOS 

DOS SANTOS Endereço: Inexistente; Incerto e não sabido; INTIMANDO: 

GILBERTO CARLOS DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não 

sabido, do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima 

mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento SENTENÇA: PJE nº. 

1005509-76.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do contido (id. 

26237030), HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 13973199 a 

13973354). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.P. R. I.Isentos de custas, eis que defiro a 

AJG as partes. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 14 de Fevereiro de 2020. 

Christiane da Costa Marques Neves - 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, LETÍCIA DIAS VIEIRA SILVA, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 10 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. Mat. 41417 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as 

peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 434686 Nr: 3832-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: gyordano reiners brito almeida 

- OAB:23574/O, VINÍCIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:MT 10.445

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

 Processo nº. 3832-96.2016.811.0002.

Código nº. 434686.

VISTOS etc.

Converto a presente ação, devendo prosseguir pelo rito da expropriação.

Intime-se o executado – já citado -, por Oficial de Justiça, para, no prazo 

de três dias, efetuar o pagamento da dívida.

Arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o 

montante reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 829, § 1º, do CPC).

Realizada a citação e não havendo pagamento, o Oficial de Justiça, 

independentemente de nova determinação, de imediato, procederá a 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à garantia do Juízo, 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceite por este Juízo, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado e esposa, se casada, em se tratando de imóvel 

(art. 829, §1º e 2º do CPC).

Realizada consulta via sistema RENAJUD, restou infrutífera, eis que já 

consta restrição junto ao Detran (anexo).

Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud, anexo.

Sem prejuízo da determinação acima, Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

requisitando informação a respeito de saldo de FGTS em favor do 

devedor. Havendo, de imediato deve ser procedida a transferência do 

saldo, até o valor em execução, para conta judicial. Observo que havendo 

valor inferior a 30% do débito, este não deve ser bloqueado.

 Concedo a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.

 Intime-se a parte credora.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Fevereiro de 2020.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 409980 Nr: 16610-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES DE ALMEIDA MAMORÉ, BENEDITO JORCI 

BUENO MARMORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS MAURO PEDRO DE ALMEIDA 

MAMORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE 

- OAB:24392/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Intime-se o inventariante, via Advogada, para trazer aos autos a certidão 

negativa do Estado (PGE), bem ainda certidão negativa de IPVA.

Em seguida, remeta-se o feito à Fazenda Pública para manifestação.

Com o aporte da manifestação, ou transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, proceda-se à conclusão.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 09 de Março de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293622 Nr: 13620-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVRDM, CRRDM, LFRDM, FERNANDA RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIELSON DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324, 

YASMIN DE PINHO NOVO LO´PES - OAB:21.335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YASMIN DE PINHO 

NOVO LOPES, para devolução dos autos nº 13620-76.2012.811.0002, 

Protocolo 293622, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007009-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO MARTINS DE PINHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1007009-12.2020.8.11.0002 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 05 ( cinco dez) 

dias, cumpra a determinação do ID: , 29888388 - Decisão 30119575 - 

Certidão Várzea Grande/MT, 10 de março de 2020. Nercy Anchieta 

Gestora Judicial

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005725-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SANTANA ANUCIACAO DA CRUZ (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SANTANA DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1005725-03.2019 AÇÃO DE INVENTÁRIO 

INVENTARIANTE: SUZANA SANTANA DE ANUNCIAÇÃO DA CRUZ. 

INVENTARIADO: ESPÓLIO DE BENEDITO SANTANA DE ANUNCIAÇÃO. 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil Trata-se de inventário na forma 

de arrolamento sumário ajuizado pela herdeira de BENEDITO SANTANA DE 

ANUNCIAÇÃO, falecido em 22/05/2017 (ID. 21062804), pugnando pela 

partilha do bem ora inventariado (ID. 21062812). A inicial foi recebida ID. 

21350769, tendo sido determinado sua emenda, sendo cumprida no ID. 

22757208, onde foi nomeada como inventariante, SUZANA SANTANA DE 

ANUNCIAÇÃO DA CRUZ (ID. 24114758). Apresentou as certidões 

negativas de débitos com as Fazendas Públicas Estadual, Federal e 

Municipal (IDs. 22757224 ao 22757226). O comprovante de isenção do 

imposto de transmissão “causa mortis” encontra-se juntado no ID. 

23165732. A Procuradoria-Geral do Estado expressou concordância ID. 

25740589. O Ministério Público não possui interesse de intervenção no 

feito (IS. 27603974). É o relatório. Decido. Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha (ID. 22757208), destes autos de inventário sob 

a forma de arrolamento, do bem deixado por BENEDITO SANTANA DE 

ANUNCIAÇÃO (ID. 21062804), atribuindo aos nele contemplados, salvo 

erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Expeça-se carta de 

adjudicação para que o único bem inventariado (ID. 21062812) seja 

destinado à adquirente SUZANA SANTANA DE ANUNCIAÇÃO DA CRUZ. 

Notifique-se a Fazenda. Após o trânsito em julgado e procedida às 

expedições necessárias, arquive-se com as necessárias baixas e 

anotações. Isento de custas. P.I.C. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1017669-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERENICE SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Divórcio Litigioso Vistos, Intime-se a parte autora, para no prazo 

de 15 (quinze) dias emendar a inicial, trazendo aos autos cópias legíveis 

dos documentos necessários à propositura da presente ação, bem como 

junte documentos do representante legal do autor, sob pena de 

indeferimento da inicial. Atendida a determinação, anote-se e identifique-se 

a prioridade na tramitação dos autos, com base no art. 1.211-A, do CPC. 

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 30/4/2020, 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

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005813-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO FRANCISCO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SILVA DE PAULA (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 

DESPACHO REVISIONAL DE ALIMENTOS Vistos. Intime-se a parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, (Artigo 321 do Código de Processo 

Civil) emendar a inicial, juntando aos autos cópia da sentença que fixou ou 

homologou os alimentos (artigo 320 do Código de Processo Civil), sob 

pena de indeferimento do pedido. Após conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010596-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1010596-13.2018.8.11.0002. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

REQUERENTE: L.M.S., representado por sua genitora LUZIANE MARQUES 

DE BARROS. REQUERIDO: EDIVALDO LOPES DA SILVA. Vistos, Acolho a 

emenda da inicial (ID. 17858157). 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 30/4/2020, 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 ch
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1010596-13.2018.8.11.0002. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

REQUERENTE: L.M.S., representado por sua genitora LUZIANE MARQUES 

DE BARROS. REQUERIDO: EDIVALDO LOPES DA SILVA. Vistos, Acolho a 

emenda da inicial (ID. 17858157). 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 30/4/2020, 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 ch
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VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1010596-13.2018.8.11.0002. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

REQUERENTE: L.M.S., representado por sua genitora LUZIANE MARQUES 

DE BARROS. REQUERIDO: EDIVALDO LOPES DA SILVA. Vistos, Acolho a 

emenda da inicial (ID. 17858157). 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 30/4/2020, 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 ch
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. R. D. S. J. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ALIMENTOS GRAVÍDICOS Vistos, Retifique-se o nome da ação 

junto ao sistema PJE, fazendo constar como “Ação de Alimentos 

Gravídicos” Processe-se em segredo de justiça. Recebo o feito nos 

termos do artigo 11 da Lei 11.804/2008, aplicando os artigos 1º, § 2º, da 

Lei 5478/68, concedendo o benefício da gratuidade da justiça. Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre Ação de Alimentos Gravídicos que 

MARIA EDUARDA MIRANDA DE FIGUEIREDO, move em desfavor de 

GILMAR JOSÉ RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, qualificados autos. Alega que 

manteve um breve relacionamento amoroso com o demandado e desse 

relacionamento resultou a gravidez. Expõe que o demandado não contribui 

no pagamento das despesas oriundas da gestação e que atualmente tem 

passado por privações. Após descrever os fatos e fundamentos jurídicos 

que sustentam sua pretensão, pugnou pelo recebimento da presente inicial 

com a fixação de alimentos gravídicos no valor equivalente a 1 (um) 

salário mínimo e a procedência do pedido ao final, por sentença. É o breve 

relato. Decido. Tratam os autos de Alimentos Gravídicos nos termos da Lei 

11.804/2008. Dispõe o Artigo 2º, da referida Lei. “Os alimentos de que 

trata esta Lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as 

despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela 

decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à 

alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames 

complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições 

preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de 

outras que o juiz considere pertinentes”. Na forma da Lei 11.804 de 05 de 

novembro de 2008, que disciplina os alimentos gravídicos, em seu artigo 

6°, é certo que: “Art. 6º Convencido da existência de indícios da 

paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o 

nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as 

possibilidades da parte ré”. Ainda, acerca da possibilidade de fixação dos 

alimentos gravídicos, segue o julgado: Ementa: ALIMENTOS GRAVÍDICOS. 

O art. 6º da Lei nº 11.804 , que disciplina o direito a alimentos gravídicos, 

dispõe que estando o juiz convencido da existência de indícios da 

paternidade, fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento 

da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as 

possibilidades da parte ré. E há suficientes elementos nos autos para, 

mesmo em juízo de cognição incipiente e superficial, convencer acerca da 

paternidade que é imputada ao agravante. Quanto às suas possibilidades, 

é estudante universitário e, embora os indícios de que tenha despesas 

que extrapolam o valor de R$ 450,00 que recebe de mesada do seu pai, a 

fixação de alimentos provisórios em um salário mínimo se mostra elevada, 

na especificidade do caso. Sendo a decisão proferida ao início do feito, 

com o avançar da tramitação e da produção de provas contará o juiz do 

processo com maiores elementos para amparar decisão acerca do valor 

dos alimentos a serem prestados pelo agravante. DERAM PROVIMENTO 

EM PARTE. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078404019, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 

Julgado em 13/09/2018). Portanto, a Lei estabelece que os alimentos 

gravídicos poderão ser fixados, desde que haja indícios da paternidade do 

ser em gestação. Considerando-se os fatos e a documentação 

apresentada, arbitro alimentos gravídicos, com base no artigo 6º da Lei 

11.804/08, no valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do salário 

mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, 

depositados em conta bancária indicada na inicial. Considerando-se o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo 

audiência de Conciliação para o dia 15/9/2020, às 13 horas. §8º do artigo 

334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

Cite-se a parte demandada, nos termos da inicial, com as advertências do 

artigo 695 e parágrafos do Código de Processo Civil. “Havendo interesse 

das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às 

terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006121-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. A. (REQUERENTE)

P. S. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005813-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO FRANCISCO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SILVA DE PAULA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO REVISIONAL DE ALIMENTOS Vistos. Intime-se a parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, (Artigo 321 do Código de Processo 

Civil) emendar a inicial, juntando aos autos cópia da sentença que fixou ou 

homologou os alimentos (artigo 320 do Código de Processo Civil), sob 

pena de indeferimento do pedido. Após conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000479-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MAGOSSO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVADAVIA ROBLES CONCEICAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO 1000479-26.2019 – PJE. AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. 

REQUERENTE: ANDREIA MAGOSSO CONCEIÇÃO. REQUERIDO: 

RIVADAVIA ROBLES CONCEIÇÃO. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS E 

PARTILHA DE BENS ajuizada por ANDREIA MAGOSSO CONCEIÇÃO em 

face de RIVADAVIA ROBLES CONCEIÇÃO, consoante os termos da 

exordial (ID. 17505900). A inicial foi recebida (ID. 17723595), tendo sido 

deferida a gratuidade de justiça postulada. Extrai-se dos autos, que as 

partes firmaram acordo (ID. 17723595), dispondo sobre o DIVÓRCIO 

(ambos estão de acordo com o divórcio); ALIMENTOS (acordam que o 

genitor pagará o valor de 30% do salário mínimo vigente, pagos até o dia 

10 de cada mês, serão depositados conta da genitora, BANCO BRASIL, 

AGÊNCIA: 2963-7, CONTA CORRENTE: 39715-6; GUARDA (será unilateral 

e a convivência com o genitor será exercida de forma livre; PARTILHA DE 
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BENS com relação ao bem adquirido na constância do casamento (lote de 

terreno urbano, sob n. 13 da quadra 31, do Loteamento denominado 

“Jardim dos Estados”, situado em Várzea Grande/MT, acordam as partes 

que a cota parte do requerido será vendida pelo valor de R$ 38.000,00 

(trinta e oito mil reais) devendo tais valores serem depositados na conta 

bancária do demandado, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 0790, 

CONTA POUPANÇA: 46857-4, até o dia 21/12/2019 e NOME DA 

REQUERENTE (a cônjuge varoa voltará a usar seu nome de solteira, qual 

seja: ANDREIA MAGOSSO DA FONSECA). O Ministério Público 

manifesta-se favorável a homologação do acordo firmado entre os 

litigantes (ID. 29076588). Pelo exposto, com base na Lei n.º 6.515/77, 

artigo 226, § 6.º, da Constituição Federal e artigo 1.580, parágrafo 

segundo, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal; homologo por sentença os termos apresentados no 

ID. 26351108. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao 2º Serviço Notarial e Registral dessa Comarca, consignando 

que a requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, ANDREIA 

MAGOSSO DA FONSECA. Lavre-se o termo de guarda compartilhada. 

Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as necessárias 

baixas e anotações. P.I.C. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito L

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 102585 Nr: 11519-76.2006.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNITA CAPEL MEDEIROS, ROSANA MARCIA 

MEDEIROS MONTEFUSCO, ENILZE SILVIA MEDEIROS, ANA CLAUDIA 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JONAS DE SOUZA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:MT 18.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, determino a regularização da representação processual, haja 

vista a existência de vários advogados constituídos pelo espólio.

Da análise da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se a 

ausência da Certidão Negativa da Central de Testamento; documentos 

pessoais e procurações dos cônjuges dos herdeiros, certidão de inteiro 

teor e ônus dos imóveis (registrados em nome do espólio); comprovante 

de pagamento de ITCMD do imóvel descrito às fls. 142/143; CND Municipal 

de Cuiabá (débitos imobiliários em nome doe extinto); certidão simplificada 

da Junta Comercial; contrato social e as respectivas alterações; Certidão 

Negativa Estadual (IPVA); comprovante da baixa do ônus gafado no imóvel 

descrito às fls. 42/43 e termo de renúncia por escritura pública ou termo 

judicial, da herdeira renunciante e seu cônjuge, assim sendo, intime-se a 

inventariante, para que no prazo de 60 (sessenta) dias carreie aos autos, 

todos os documentos anteriormente citados.

Após, encaminhe-se os autos à PGE para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 287682 Nr: 7036-90.2012.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHAS, MADS, JEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miro Agostinho das Neves - 

OAB:12818/O, ODILA DE FÁTIMA DOS SANTOS/DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por VICTOR 

HUGO ALVES SANTO E MAIK ALVES DA SILVA, neste ato representados 

por sua genitora JUCELIA EMILIA DOS ESPIRITO SANTO, em face de 

FABIO ALVES DA SILVA.

A inicial foi recebida à fl. 19.

Intimados via edital a se manifestarem nos autos (fls. 125), os requerentes 

permaneceram inertes (fls. 128).

O Ministério Público manifesta-se pela extinção do processo, nos termos 

do disposto no artigo 485, II do Código de Processo Civil (fls. 129).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

O feito prosseguia seus trâmites legais com os atos correlatos à entrega 

da prestação jurisdicional, porém, cientificados, os exequentes para 

darem andamento aos autos, sob pena de extinção (fls. 125) 

permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo, sem apresentarem 

qualquer manifestação (fls. 128).

 Assim sendo, patente o desinteresse dos demandantes quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa esteira de raciocínio, nossos Tribunais Pátrios há muito vem 

firmando posicionamento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E 

POSTERIOR PAGAMENTO. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 3º, CPC. A extinção do 

processo pela desídia da parte é possível, quando intimada em seu 

endereço para dar andamento ao processo, queda-se inerte. Inteligência 

do artigo 485, III, § 3º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10433082465843002 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de 

Publicação: 19/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM ESCOLA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUIZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 

A negligência da parte autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à 

realização de atos e diligências que lhe competem para o regular 

seguimento do feito, implica a extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Necessidade de 

intimação pessoal prevista no §1° do art. 267 do CPC que não se aplica no 

caso de a parte mudar de endereço. É obrigação da parte manter 

atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, 

consoante determina o art. 39, II, CPC. Sentença de extinção mantida. 

Apelação desprovida (Apelação Cível Nº 70064627268, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

24/06/2015).

Não obstante, mister consignar que a referida extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 409693 Nr: 16458-84.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDNA, APRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRNDA, ANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO NUNES DE 

ANDRADE - OAB:OAB/PE 29.526

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por LUCAS 

MIRANDA NUNES DE ANDRADE, neste ato representado por sua genitora 

ANA PAULA RAMOS DE MIRANDA, em face de PAULO ROGERIO NUNES 

DE ANDRADE.

A inicial foi recebida à fl. 21.

Intimado via edital a se manifestar nos autos (fls. 94), o requerente 

permaneceu inerte (fls. 96).

O Ministério Público manifesta-se pela extinção do processo, nos termos 

do disposto no artigo 485, II do Código de Processo Civil (fls. 97).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

O feito prosseguia seus trâmites legais com os atos correlatos à entrega 

da prestação jurisdicional, porém, cientificado, o exequente para dar 

andamento aos autos, sob pena de extinção (fls. 94) permaneceu inerte, 
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deixando transcorrer o prazo, sem apresentar qualquer manifestação (fls. 

96).

 Assim sendo, patente o desinteresse do demandante quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa esteira de raciocínio, nossos Tribunais Pátrios há muito vem 

firmando posicionamento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E 

POSTERIOR PAGAMENTO. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 3º, CPC. A extinção do 

processo pela desídia da parte é possível, quando intimada em seu 

endereço para dar andamento ao processo, queda-se inerte. Inteligência 

do artigo 485, III, § 3º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10433082465843002 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de 

Publicação: 19/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM ESCOLA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUIZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 

A negligência da parte autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à 

realização de atos e diligências que lhe competem para o regular 

seguimento do feito, implica a extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Necessidade de 

intimação pessoal prevista no §1° do art. 267 do CPC que não se aplica no 

caso de a parte mudar de endereço. É obrigação da parte manter 

atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, 

consoante determina o art. 39, II, CPC. Sentença de extinção mantida. 

Apelação desprovida (Apelação Cível Nº 70064627268, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

24/06/2015).

Não obstante, mister consignar que a referida extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 431526 Nr: 1856-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS, IKDSC, GKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 2.573

 Vistos.

Considerando a petição de fls. 93/94, vº, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 448749 Nr: 11263-84.2016.811.0002

 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: JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDS, VGDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNER VIEIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/PA 9852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT, LUCAS GUIMARÃES RODRIGUES GOUVEIA - 

OAB:OAB/MT 16.928

 Vistos.

 Defiro parcialmente o pedido de fls. 60/61 (designação de nova data para 

o DNA) e determino a realização de prova pericial (D.N.A), intimem-se as 

partes para que compareçam no dia 02/04/2020 no horário das 14h às 17 

horas, ao Laboratório TECNO X, localizado no âmbito do hospital 

Metropolitano de Várzea Grande/MT, a fim de ser coletado material 

necessário à realização do exame de D.N.A.

Faculto às partes a indicação de assistente técnico e quesitos 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, 

II, do Código de Processo Civil.

 Defiro as prerrogativas contidas no artigo 275, § 2º do Código de 

Processo Civil.

Juntado o laudo pericial, dê-se vistas para as partes, e ao Ministério 

Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 330832 Nr: 27123-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FERREIRA LIMA, JOÃO BATISTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:20618/O, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:OAB/MT 4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante a informação contida às fls. 300/303, determino a vinculação 

dos referidos valores (R$ 86.252,99) aos presentes autos.

 Vinculados os valores, expeçam-se ofícios à 1ª Vara (Processo 

0 0 0 0 8 8 3 - 8 8 . 2 0 1 1 . 5 . 2 3 . 0 0 0 3 )  e  2 ª  V a r a  ( P r o c e s s o s 

0000818-81.2011.5.23.0007 e 0070400-11.2010.5.23.0006) do Trabalho 

da Comarca de Várzea Grande, a fim de que informe a esse Juízo, acerca 

dos valores atualizados, para que sejam feitas as transferências de 

numerário pertinentes, informando ainda, dados para a efetivação do 

depósito (banco, agência e conta).

Com as informações, determino ao Senhor Gestor Judicial, que proceda às 

respectivas transferências.

Após, intime-se pessoalmente a Inventariante, para que cumpra a decisão 

de fls. 291, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do disposto no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil.

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 301332 Nr: 22073-60.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MENDES MADEIROS - 

OAB:22528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson da Silva Camargo - 

OAB:2.054/MT

 Vistos.

 Determino a vinculação aos presentes autos dos valores depositados 

pelo executado às fls. 621, 623, 633, 646, vº, 648, vº, 651 e 676, vº e 

677.

 Após, expeça-se o respectivo Alvará Judicial.

Cumpridas as determinações, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 402978 Nr: 12910-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHPB, CCPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WILSEM MACOTA - 

UNIVAG - OAB:7481 OAB/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - 

OAB:MT 4.062, Pedro Pereira de Souza - OAB:18038/E, Raiany 

Martins de Jesus Scheidet - estagiário - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

 Inicialmente determino ao Sr. Gestor Judicial dessa Vara Especializada 

que proceda à atualização do endereço da parte requerida junto ao 

Sistema Apolo TJ-MT, sendo este (AV. Fortaleza n. 07, Quadra 18, Bairro 

Santa Laura, Cuiabá - MT, CEP: 78091408).

Considerando a necessidade de se produzir prova acerca da real 

paternidade da requerente, determino a realização de prova pericial 

(D.N.A); intimem-se as partes para que compareçam no dia 02/04/2020 no 

horário das 14h às 17 horas, ao Laboratório TECNO X, localizado no 

âmbito do hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT, a fim de ser 

coletado material necessário à realização do exame de D.N.A, devendo 

constar no mandado de que o não comparecimento dos requeridos 

acarretará na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial

Faculto às partes a indicação de assistente técnico e quesitos 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, 

II, do Código de Processo Civil.

Defiro as prerrogativas contidas no artigo 275, § 2º do Código de 

Processo Civil.

Juntado o laudo pericial, dê-se vistas para as partes, e ao Ministério 

Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 240633 Nr: 1962-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVHC, VH, FVH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a necessidade de se produzir prova acerca da real 

paternidade da requerente, determino a realização de prova pericial 

(D.N.A), intimem-se as partes para que compareçam no dia 02/04/2020 no 

horário das 14h às 17 horas, ao Laboratório TECNO X, localizado no 

âmbito do hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT, a fim de ser 

coletado material necessário à realização do exame de D.N.A, devendo 

constar no mandado de que o não comparecimento dos requeridos 

acarretará na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial

Faculto às partes a indicação de assistente técnico e quesitos 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, 

II, do Código de Processo Civil.

 Defiro as prerrogativas contidas no artigo 275, § 2º do Código de 

Processo Civil.

Juntado o laudo pericial, dê-se vistas para as partes, e ao Ministério 

Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 274593 Nr: 17575-52.2011.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, FSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, PEDRO A.OLIVEIRA - OAB:7549, PEDRO APARECIDO DE 

OLIVEIRA - OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291, FABIO DORILEO VIEIRA - OAB:OAB/MT 10723

 Dessa forma, cabe ao julgador após proferir sentença, apenas e tão 

somente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade de eventual 

recurso interposto, deixando ao tribunal ad quem a matéria restante, vez 

que torna-se inacessível ao julgador de primeiro grau, qualquer decisão 

posterior, excetuando-se as previstas no ordenamento jurídico já 

citado.Assim sendo, deixo de me manifestar acerca do pedido (fls. 

250/250, vº), ante o evidente exaurimento de minha competência 

jurisdicional e determino o imediato retorno dos autos ao arquivo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 278971 Nr: 22635-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcelo rodrigues leirião - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a necessidade de se produzir prova acerca da real 

paternidade da requerente, determino a realização de prova pericial 

(D.N.A), intimem-se as partes para que compareçam no dia 02/04/2020 no 

horário das 14h às 17 horas, ao Laboratório TECNO X, localizado no 

âmbito do hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT, a fim de ser 

coletado material necessário à realização do exame de D.N.A, devendo 

constar no mandado de que o não comparecimento dos requeridos 

acarretará na presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial

Faculto às partes a indicação de assistente técnico e quesitos 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, 

II, do Código de Processo Civil.

 Defiro as prerrogativas contidas no artigo 275, § 2º do Código de 

Processo Civil.

Juntado o laudo pericial, dê-se vistas para as partes, e ao Ministério 

Público.

Várzea Grande – MT, março de 2020.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 369811 Nr: 19318-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- UNIVAG - OAB:OAB/MT 12.120, Jose Wilzen Macota - UNIVAG - 

OAB:7481-B

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DE GUARDA ajuizada por SILVANA ALVES 

DE JESUS, em face de GILMAR DA SILVA CUNHA.

A inicial foi recebida às fls. 15.

Intimada via edital a se manifestar nos autos (fls. 86), a requerente 

permaneceu inerte (fls. 88).

O Ministério Público opina pela extinção do feito, nos termos do disposto 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (fls. 89).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

O feito prosseguia seus trâmites legais com os atos correlatos à entrega 

da prestação jurisdicional, porém, cientificada a parte requerente 

(SILVANA ALVES DE JESUS), para dar andamento aos autos, sob pena 

de extinção (fls. 86) permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo, 

sem apresentar qualquer manifestação (fls. 88).

 Assim sendo, patente o desinteresse da requerente quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa esteira de raciocínio, nossos Tribunais Pátrios há muito vem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 260 de 420



firmando posicionamento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E 

POSTERIOR PAGAMENTO. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 3º, CPC. A extinção do 

processo pela desídia da parte é possível, quando intimada em seu 

endereço para dar andamento ao processo, queda-se inerte. Inteligência 

do artigo 485, III, § 3º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10433082465843002 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de 

Publicação: 19/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM ESCOLA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUIZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 

A negligência da parte autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à 

realização de atos e diligências que lhe competem para o regular 

seguimento do feito, implica a extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Necessidade de 

intimação pessoal prevista no §1° do art. 267 do CPC que não se aplica no 

caso de a parte mudar de endereço. É obrigação da parte manter 

atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, 

consoante determina o art. 39, II, CPC. Sentença de extinção mantida. 

Apelação desprovida (Apelação Cível Nº 70064627268, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

24/06/2015).

Não obstante, mister consignar que a referida extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 327307 Nr: 23630-48.2013.811.0002

 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: SADOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Fernanda Feliciano 

Ferrarez - Estagiária - OAB:OAB/MT 21.874-E, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - UNIVAG - OAB:MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, determino ao Senhor Gestor Judicial dessa Vara 

Especializada que proceda à correção da capa dos autos, fazendo 

constar no polo passivo o nome de VANILDO DE MELLO.

 Após, considerando a necessidade de se produzir prova acerca da real 

paternidade da criança, determino a realização de prova pericial (D.N.A), 

intimem-se as partes para que compareçam no dia 02/04/2020 no horário 

das 14h às 17 horas, ao Laboratório TECNO X, localizado no âmbito do 

hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT, a fim de ser coletado material 

necessário à realização do exame de D.N.A, devendo constar no 

mandado de que o não comparecimento dos requeridos acarretará na 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial

Faculto às partes a indicação de assistente técnico e quesitos 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, 

II, do Código de Processo Civil.

 Defiro as prerrogativas contidas no artigo 275, § 2º do Código de 

Processo Civil.

Juntado o laudo pericial, dê-se vistas para as partes, e ao Ministério 

Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 411794 Nr: 17660-96.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACOC, PJDOC, MDFDOS, KHVOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

UNIVAG - OAB:7.099 OAB/MT, DIEGO ROCHA DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 23446 E, Karine dos Santos Botelho - OAB:19181/E, 

Lyzia Menna Barreto Ferreira - UNIVAG - OAB:7329/B

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por PAULO 

JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS, neste ato representados por 

sua genitora MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA, em face de PAULO 

SÉRGIO DE CARVALHO.

A inicial foi recebida à fl. 17.

Intimados via edital a se manifestarem nos autos (fls. 92), os requerentes 

permaneceram inertes (fls. 94).

O Ministério Público manifesta-se pela extinção do processo, nos termos 

do disposto no artigo 485, II do Código de Processo Civil (fls. 95).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

O feito prosseguia seus trâmites legais com os atos correlatos à entrega 

da prestação jurisdicional, porém, cientificados, os exequentes para 

darem andamento aos autos, sob pena de extinção (fls. 92) 

permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo, sem apresentarem 

qualquer manifestação (fls. 94).

 Assim sendo, patente o desinteresse dos demandantes quanto ao regular 

prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a necessidade de 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa esteira de raciocínio, nossos Tribunais Pátrios há muito vem 

firmando posicionamento, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E 

POSTERIOR PAGAMENTO. DESÍDIA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, § 3º, CPC. A extinção do 

processo pela desídia da parte é possível, quando intimada em seu 

endereço para dar andamento ao processo, queda-se inerte. Inteligência 

do artigo 485, III, § 3º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10433082465843002 MG, 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de 

Publicação: 19/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM ESCOLA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, III, DO CPC. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUIZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 

A negligência da parte autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à 

realização de atos e diligências que lhe competem para o regular 

seguimento do feito, implica a extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Necessidade de 

intimação pessoal prevista no §1° do art. 267 do CPC que não se aplica no 

caso de a parte mudar de endereço. É obrigação da parte manter 

atualizado seu endereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, 

consoante determina o art. 39, II, CPC. Sentença de extinção mantida. 

Apelação desprovida (Apelação Cível Nº 70064627268, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

24/06/2015).

Não obstante, mister consignar que a referida extinção não impede o 

ajuizamento de nova de demanda.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 383281 Nr: 941-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDSM, SRM, JRM, ERM, JBMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILTON PERICLES ARAUJO - 

OAB:OAB/MT18.481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de fls. 164, defiro a suspensão dos autos pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo e nada requerido, intime-se a inventariante (EUDES 
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RAMOS DA SILVA MACIEL), para que no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

andamento ao presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 387452 Nr: 3601-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:13.654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

 Consoante a certidão de fls. 347, intime-se o requerente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, informe a esse juízo o atual endereço da parte 

requerida, a fim de que se possa dar fiel cumprimento a determinação de 

fls. 342.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 395425 Nr: 8706-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA LOPES SANTIAGO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALMIR CARNEIRO DE AZEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que mesmo cientificada de sua 

responsabilidade, a inventariante deixou de cumprir as determinações 

contidas às fls. 62/62, vº, sendo elas: apresentar avaliação da tabela FIPE 

(ônibus e motocicleta), ITCD pago ou isento.

 Assim sendo, intime-se a inventariante para que no prazo máximo e 

improrrogável de 30 (trinta) dias, carreie aos autos todos os documentos 

anteriormente citados, sob pena de indeferimento da inicial.

Deverá ainda, juntar a Certidão Negativa da Central de Testamento, IPVA, 

cópia legível dos documentos pessoais da inventariante (RG e CPF).

 Em relação ao parecer da Procuradoria Geral do Estado (fls. 68/68, vº), 

defiro como se pede, proceda-se as buscas junto ao sistema BACENJUD 

e RENAJUD.

Tendo em vista a existência de herdeiro incapaz (ANDRÉ FELIPE 

CARNEIRO SANTIAGO), e nos termos do artigo 72, inciso I, do Código de 

Processo Civil, nomeio a Dra. Jaqueline Maria de Oliveira, i. Defensora 

Pública desta Comarca, para patrocinar os interesses do adolescente 

ANDRÉ FELIPE CARNEIRO SANTIAGO, dê-se vistas dos autos, pelo prazo 

legal.

Determino a expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica 

Federal e INSS, requisitando no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

demonstrativo dos valores depositados na instituição, onde deverá conter 

toda a movimentação financeira do “de cujus”, bem como informar a esse 

Juízo, acerca da existência de dependentes do falecido VALMIR 

CARNEIRO DE AZEREDO – CPF: 461.071.341-15, devendo instruir o ofício 

com cópia dos documentos do extinto, contidos na inicial para subsidiar as 

informações solicitadas.

Cumprida as determinações acima, ordeno que a Secretaria dessa Vara 

Especializada, dê nova vistas dos autos à Procuradoria Geral do Estado e 

ao Parquet.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 448480 Nr: 11147-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMPDSL, CPDST, RODS, CRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

NÚCLEO DE PRATICAS JURIDÍCAS - UNIC - OAB:14.230/MT, INGRID DE 

SOUZA EICKHOFF - FAUSB - OAB:10.216 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que os documentos acostados às fls. 

60/63 GIA-ITCD, são apenas, e tão somente, informativos de protocolo 

junto a SEFAZ, não se prestando para o cumprimento da determinação de 

fls. 34, 45 e 73. Desta feita, intime-se a inventariante, para que, apresente 

o comprovante de recolhimento ou, sendo o caso, de isenção do ITCD, 

bem como, certidão Negativa da Central de Testamento, IPVA.

Em relação à renúncia declarada à fl. 08, “Da Partilha”, tenho que a mesma 

não se presta para tanto, sendo necessária a juntada aos autos dos 

Termos de Renúncia, ou da Cessão de Direitos Hereditários por escritura 

pública, conforme preceituado pelos artigos 1.806 e 1.793, do Código Civil 

1.793 do Código Civil.

Em comentário ao artigo 1.806, expõe Maria Helena Diniz, in Código Civil 

Anotado, 12ª edição, Saraiva, 2006, pág. 1479:

“Para ter validade, a renúncia deverá constar, expressamente, de 

escritura pública ou termo nos autos (RF, 323:210, 13:489; RT, 768:216, 

759:222, 756:177, 750:264, 696:94, 682:183, 667:94, 613:95, 601:63, 

575:89, 570:248, 509:139, 508:111, 500:198, 494:233, 190:699, 427:237 e 

468:263; RJTJSP, 81:283, 84:119, 96:288 e 106:318; RTJ, 76:301, 93:253), 

sob pena de nulidade absoluta. Por ser negócio jurídico abdicativo, deve 

ser solene e expresso, não se admitindo repúdio tácito ou presumido da 

herança. O instrumento público e o termo judicial constituem requisitos ad 

substantiam e não apenas ad probationem do ato”.

Conforme preceituado pelo artigo 1.793 do Código Civil, diz que só terá 

validade por escritura pública.

“Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que 

disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”.

Nesse sentido tem decidido o E. Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.INVENTÁRIO. RENÚNCIA À 

HERANÇA. TERMOS NOS AUTOS. É possível a formalização da renúncia 

da herança por termo nos autos. Inteligência do art. 1.806 do CC. Agravo 

de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70074979014, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, 

Julgado em 12/12/2017)”.

Assim, concedo prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento das 

determinações pendentes.

 Após, dê-se vistas à Procuradoria Geral do Estado.

Decorrido e nada requerendo, extingue-se o presente feito, conforme 

preceituado no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 283427 Nr: 2278-68.2012.811.0002

 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: SEC, EADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de desarquivamento dos presentes autos.

 Consoante o teor da certidão de fls. 84, determino a intimação dos 

requerentes (SANDRO EDUARDO CARDOSO e EDINEIA AZEVEDO DA 

SILVA CARDOSO), para que no prazo de 10 (dez) dias, juntem o 

comprovante de pagamento das custas processuais a que foram 

compelidos a pagar por força da sentença de fls. 49/49, vº.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432008 Nr: 2147-54.2016.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GA, MCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joeli Mariane Castelli - 

OAB:16746, Milton Jones Amorim Vieira - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:MT 6.469/O, Géssica de Arruda Oliveira - OAB:22673

 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 

realizará no 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 432008.

Sua presença é aguardada.

 Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401111 Nr: 11935-29.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLC, NCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AATG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA LOPES CASTANHA - 

OAB:OAB/MT 13.108, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:OAB/MT 10393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDEGARD TAGGESELL 

GIOSTRI - OAB:

 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 foi 

redesignado par 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 n. 401111

Sua presença é aguardada.

 Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 406128 Nr: 14610-62.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT, RENATA DE FREITAS NOVAIS - OAB:17.679/MT

 Vistos.

Diante do preceituado § 2º, do artigo 364, do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para apresentarem memoriais, no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229518 Nr: 9702-69.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILCE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - PAULO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ARÊDES TAVARES - 

OAB:21.295 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos para intimação da parte requerente, para manifestar quanto 

ao mandado de avaliação e certidão de fls. 248/249.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005875-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SAIENE SILVA CURVO DA BOA MORTE COATI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HOMERO SOARES COATI (DE CUJUS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO INVENTÁRIO Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio 

inventariante BRUNA SAIENE SILVA CURVO DA BOA MORTE COATI, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001537-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o pagamento 

efetuado nos autos

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000504-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BIBIANA DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o pagamento 

efetuado nos autos

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007911-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRO ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

EROTIDES RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007911-62.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: SIMIRO ALVES DE ARAUJO, EROTIDES RIBEIRO DE 

ARAUJO REQUERIDO: MARIA APARECIDA ALVES MAIA Vistos... 

Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do 

presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007824-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNI EDGAR KOCHHANN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007824-09.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: 

ERNI EDGAR KOCHHANN - ME Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) 

ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas 

as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002033-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JORCI BUENO MAMORE (EXEQUENTE)

ADILES DE ALMEIDA MAMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO ABRANTES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos... Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e 

informações no sistema, vez que se trata de Cumprimento de Sentença. 

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias. Em não sendo feito o pagamento 

no prazo devido, acrescente-se ao débito multa e honorários em 10%. Em 

havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e os 

honorários sobre o restante. Em não sendo efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 dias, expeça-se desde logo mandado de 

penhora e avaliação. Intime-se ainda o executado para que apresente 

impugnação, nos termos do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir 

do prazo decorrido para pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande - MT, 30 de janeiro de 2020 Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006344-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO & PINHEIRO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIZARDO BARROSO OAB - RJ8632 (ADVOGADO(A))

 

PJE 1006344-93.2020.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte 

requerente que foi cadastrado no sistema o parcelamento das taxas e 

custas judiciais deferida na decisão de ID n. 29737011 de 02/03/2020, cujo 

as orientações do procedimento a ser realizado para efetuar o pagamento 

constam no e-mail juntado no ID n. 30118689 de 10/03/2020. Assim, 

IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte requerente para proceder o recolhimento, conforme determinado 

no ID n. ID n. 29737011 de 02/03/2020.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 419992 Nr: 21990-39.2015.811.0002

 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: ALINE CAVALCANTE REZINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS, 

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ROSA ESTELA ROJAS 

DIAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4.677, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247 MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:

 Processo nº 21990-39/2015 (Cód. 419992)

Vistos...

Ainda que saneado o feito, observo que o Hospital e Maternidade São 

Matheus, após o decreto da revelia, ofertou contestação, oportunidade em 

que também juntou documentos.

Com o decreto da revelia os fatos iniciais tornam-se verdadeiros para o 

revel – e não a matéria de direito, conforme bem alegado em sua defesa 

serôdia, que fez questão de juntar –, aproveitando, todavia, as defesas 

dos corréus, conforme orientação do art. 345, I, do NCPC.

Consequentemente, a matéria debatida na longa peça de defesa de fls. 

187/210, em que o corréu traz à lume toda sua tese, não já que ser 

analisada, inclusive, pode ser mantida nos autos, o que também ocorre 

com os documentos.

Dessa forma, determino o desentranhamento da intempestiva contestação 

de fls. 187/210, bem como, dos documentos de fls. 242/297, devendo ser 

mantidos nos autos apenas os de fls. 211/241, que se referem aos atos 

de constituição da empresa e de representação processual. Certifique-se, 

procedendo-se na forma da CNGC.

Em face da desistência da prova pericial requerida pela corré Rosa Estela 

Rojas Diaz, dou prosseguimento aos atos processuais para colheita da 

prova oral, por ela requerida.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para 07/04/2020, 

às 00:00h.

Determino desde já e ex oficio a apresentação os depoimentos das partes, 

que deverão ser comunicadas da audiência por seus patronos, 

dispensando a intimação pessoal pelo juízo.

Caberá à advogada da corré Rosa Estela informar e/ou intimar suas 

testemunhas, que deverão ser previamente arroladas, acerca do dia, 

hora, e local da audiência designada, também dispensando a intimação do 

juízo (CPC, art. 455).

Por observar que o corréu Hospital São Matheus, mesmo não tendo 

requerido a prova pericial, depositou em juízo o que disse ser sua parte no 

rateio dos honorários, expeça-se alvará de levantamento, ao que a 

empresa deverá ser intimado a indicar seus dados bancários.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 04 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes
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 Cod. Proc.: 339689 Nr: 7701-38.2014.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURINÉIA DIAS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7701-38/2014 (Cód. 339689)

Vistos...

Com razão do credor, considerando que o Auto Avaliatório indica que para 

alcançar o valor a Sr. Oficiala aplicou um bem novo.

Assim, expeça-se novo mandado, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

observar o estado do bem penhorado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 05 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 381595 Nr: 27949-25.2014.811.0002

 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: JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809/MT, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:129818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO EUSTAQUIO PINTO 

SOARES - OAB:OAB/MG 28.072, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - 

OAB:MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26.417-A

 DIANTE DO EXPOSTO, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e 

DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VIII, do NCPC.Feito sem custas, por ser o autor 

beneficiário da justiça gratuita. Por ter dado azo à desistência do processo 

depois de formada a relação processual, condeno-o ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC .Decorrido o prazo recursal 

arquivem-se com as devidas baixas e anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 400315 Nr: 11477-12.2015.811.0002

 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: WALTER COSME DA COSTA CARVALHO JUNIOR, 

KALT SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, WCC 

CARVALHO JUNIOR & CIA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA -ME ( 

WEBFLAVIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB: 6.848 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT

 Processo n° 11477-12/2015 (Cód. 400315)

Vistos...

Saneado o feito e intimadas as partes quanto ao interesse na dilação 

probatória apenas as autoras manifestaram-se, requerendo a produção 

de prova oral, consistente em depoimento pessoal e oitiva de 

testemunhas.

Defiro as provas da autora e para colheita da prova oral, oportunidade em 

que tomarei os depoimentos das partes também como prova do juízo, 

designo audiência de instrução e julgamento para 14/04/2020, às 15:00h.

Caberá ao advogado da parte autora informar e/ou intimar suas 

testemunhas, que deverão ser previamente arroladas, quanto ao dia, hora 

e local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo 

(NCPC, art. 455).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 03 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 425221 Nr: 24734-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OZENIL VIEIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Processo nº 24734-07/2015 (Cód. 425221)

Vistos...

Realizada diligência no sistema Bacenjud foi informada a ausência de 

relacionamentos com o CNJP indicado pela credora, conforme documento 

anexo.

Intime-se a credora para informar CNPJ passível de penhora, bem como, 

atualizar a dívida. Assim feito, conclusos para novas diligências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 05 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 385137 Nr: 2120-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JORGE SILVA E ZAROUR, GLEICE 

REGINA DUARTE PREZA E ZAROUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORDELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE 

- OAB:7416/MT, WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:16.470

 Processo nº 2120-08/2015 (Cód. 385137)

Vistos...

Defiro o pedido quanto ao cumprimento do mandado fora do horário do 

expediente, nos termos do art. 212, § 3º, do NCPC , em especial, nos fins 

de semana, conforme requerido.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 06 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211578 Nr: 7148-98.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO MARCOS AKERLEY CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LERILZO BENEDITO LEÃO JUNIOR, CARLOS 

ANTONIO TAVORA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDREJANINI - 

OAB:OAB/MT 10.181, CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - 

OAB:10309/MT, MAYCON RODRIGO KELM - OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:MT 3.541-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

800,99 e da taxa judiciária no valor de R$ 800,99, totalizando em R$ 

1.601,98, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 
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88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258432 Nr: 18201-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON E. S. SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 18201-08.2010.811.0002

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DANIEL FERNANDES CAETANO

PARTE RÉQUERIDA: JOELSON E. S. SIQUEIRA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: DANIEL FERNANDES CAETANO

 FINALIDADE: PROCEDER INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para que providencie os 

documentos pendentes, solicitados na certidão de fl. 54, a fim de 

promover andamento aos atos processuais.

DECISÃO/DESPACHO: Processo 258432. Vistos... Defiro o pedido da 

defensoria feito as fls., 55 verso; Expeça-se mandado para intimação 

pessoal para as providencias ali requeridas. Cumpra-se. Várzea Grande; 

11/11/2019 Ester Belém Nunes. Juíza de Direito.

OBSERVAÇÃO: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

de intimação, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei.

 Várzea Grande - MT, 9 de março de 2020.

Eucaris Taques Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235109 Nr: 15085-28.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE ALMEIDA, ANDREY DE ALMEIDA 

BOTELHO DOS SANTOS rep p/ sua genitora Luciana de Almeida, LAISSA 

ALMEIDA B. DOS SANTOS rep p/ sua genitora Lenil Conceição de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8.364/MT, ROSANA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - OAB:MT 

9.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO EUSTAQUIO PINTO 

SOARES - OAB:OAB/MG 28.072, EULER DE MOURA SOARES FILHO - 

OAB:OAB 45.429MG, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - OAB:123907

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 406,37, totalizando em R$ 

819,77, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396504 Nr: 9502-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR FONES E IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA NATAHALY VELASCO 

SILVA MARQUES - OAB:23959/O

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410265 Nr: 16765-38.2015.811.0002

 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: ORESTE SANTANA DE MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,12, totalizando em R$ 

562,52, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414962 Nr: 19310-81.2015.811.0002

 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: JENNIFFER KARPINSKI DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DA SILVA GOMES - 

OAB:19604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,12, totalizando em R$ 

562,52, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446839 Nr: 10339-73.2016.811.0002

 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: RENATA DALBIANCO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Rieli toniasso - 

OAB:8568/MS, GLAUCIA REGINA PITERI - OAB:OAB/MS 4.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a carta precatoria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437799 Nr: 5571-07.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIRTON NUNES DE SIQUERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 
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GUIA - IMOBILIÁRIA FINANCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:MT 19.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA DE 

ARRUDA CHICA DUARTE, para devolução dos autos nº 

5571-07.2016.811.0002, Protocolo 437799, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010080-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010080-90.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: RAMON MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo comum 

de quinze dias, falarem sobre o laudo pericial de Id. nº 28545448. No 

impulso, providencie a Sra. Gestora a expedição de certidão de crédito em 

favor do Sr. Perito, referente à 50% dos honorários periciais, devendo a 

Seguradora depositar sua cota parte (50%) em cinco dias. Realizado o 

deposito, expeça-se o alvará em favor do Sr. Perito. Após, conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005143-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI EMILIA VALLES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005143-66.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: JUVENAL JOSE DA SILVA REQUERIDO: DARCI EMILIA 

VALLES SANTOS Vistos... Por verificar a existência de endereço nessa 

Comarca, revogo o despacho de Id. nº 29334770. Cumpra-se 

integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de 

mandado, Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003598-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA XIMENES BORRALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003598-97.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: FERNANDA XIMENES BORRALHO EXECUTADO: AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A Vistos... Intimado a cumprir 

espontaneamente a r. sentença, a parte devedora apresentou somente 

impugnação aos valores (Id. nº 29546828), alegando excesso de valores, 

no entanto, não depositou em juízo o valor incontroverso que entende 

correto. Assim, aplico-lhe multa e honorários de 10% sobre o débito 

incontroverso indicado em sua impugnação (art. 523, §1º do NCPC.) 

Remetam-se os autos à contadoria judicial para apuração do quantum 

devido, com as devidas atualizações legais, nos moldes da sentença de 

Id. nº 15400141 e acórdão de Id. nº 26723958. Apresentados os cálculos 

pela contadoria, digam as partes no prazo comum de cinco dias. Após, 

conclusos para a análise dos demais pedidos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004678-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE PINHO NOVO (AUTOR(A))

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:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004678-57.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): JULIANE DE PINHO NOVO REU: SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA, 

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer e dar c/c indenização 

por danos morais, com pedido de liminar, na qual a autora alega ter 

adquirido 01 imóvel das requeridas em maio de 2011, por meio de 

financiamento imobiliário, localizado no condomínio Terra Nova – Várzea 

Grande, conforme registro e matrícula 71.845, juntada à Id. nº 29159351 - 

Pág. 1-3. Informam ainda, que a por problemas estruturais, sua residência 

e outras demais do mesmo condomínio, foram condenadas pela Defesa 

Civil, pois foi constatado mediante vistoria, que o imóvel tem apresentado 

diversas rachaduras e fissuras de grande monta, devido a aparente 

deslocação de massa no solo das residências. Pretende em sede de 

antecipação de tutela, que sejam as requeridas compelidas ao pagamento 

do aluguel até o efetivo conserto do imóvel da autora, no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mais a taxa de condomínio no valor 

de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais). Para comprovar o 

alegado a autora colaciona aos autos os documentos. Decido. Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, orienta a 

jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. 

INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a probabilidade do direito 

e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 

CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela 

antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. Caso em que os prova 

pericial afastou a existência de nexo causal entre a alegada moléstia e o 

histórico laboral da segurada. Ausência de verossimilhança (probabilidade 

do direito). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069049153, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 
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confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; No caso dos autos, 

observo a presença da probabilidade do direito notadamente pelos 

documentos juntados, comprovando o domínio do imóvel em favor do 

autor, conforme documento de Id. nº 26348397 - Pág. 1-4. Vejo também, 

que o respectivo imóvel, está apresentando problemas estruturais, o que 

inclui várias rachaduras e fissuras em virtude do deslocamento do solo, 

conforme laudo da Defesa Civil juntado à Id. nº 26348423 e fotos juntadas 

à Id. nº 26348403- Pág. 1-15, existindo inclusive, a possibilidade de 

desabamento. Sobre o tema entende a jurisprudência: RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL - DIREITO DE VIZINHANÇA - TERRAPLANAGEM - RACHADURAS E 

DESMORONAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL VIZINHO - LAUDO PERICIAL 

CONFIRMANDO NEXO CAUSAL - CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE 

REPARAÇÃO DOS DANOS - DANOS MATERIAIS QUE REMANESCEM À 

ASSISTÊNCIA PRESTADA ANTES DO INÍCIO DA LIDE - DANOS MORAIS 

ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 

PERCENTUAL ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS 

DESPROVIDOS.1 - O proprietário de imóvel em obra que ocasiona prejuízo 

ao vizinho deve reparar os danos por este experimentados.2 - Na 

hipótese, além dos comprovados danos materiais, as rachaduras em toda 

a estrutura da casa e o desmoronamento parcial do imóvel, os quais 

obrigaram os moradores a residir em imóvel alugado ao longo da 

tramitação processual, são circunstâncias suficientes à caracterização da 

ocorrência de dano moral, o qual foi fixado de maneira adequada pelo juízo 

sentenciante em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que não há 

falar em sua majoração ou redução.3 - Considerando o tempo de 

tramitação da ação (aproximadamente 05 anos) e o trabalho empreendido 

pelos patronos da Autora da lide (os quais agiram com zelo e dedicação 

na defesa do direito de sua cliente), a redução do quantum fixado pelo 

Juízo singular desprestigiaria os serviços prestados, de forma que 

mant ida a  verba honorár ia  ta l  como f i xada. .  (N .U 

0002082-98.2012.8.11.0002, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 

05/02/2018). O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual está na possibilidade de 

ficarem no imóvel, o que pode lhes pode gerar grandes prejuízos, 

configurando o segundo requisito autorizador da medida. Isso posto, 

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida, para determinar às rés 

paguem em favor da autora; I – o aluguel do imóvel indicado no contrato de 

Id. nº 29159673 (similar ao do autor), no valor de até R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), até o final da ação; II - o pagamento mensal dos 

valores referentes à taxa de condomínio, Id. n° 29159628, no valor de R$ 

285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), e IPTU/2020, conforme Id. n° 

29159376. III – e taxa de mudança, conforme acordo (clausula 1.1), Id. n° 

29152367. Consigno que os valores referentes aos alugueres e taxas 

condominiais devem ser pagas desde o mês de dezembro/2019. O 

pagamento do aluguel deverá ser efetivado até o dia 10 de cada mês, em 

conta da autora, que deverão indicar os dados bancários, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Nos termos do art. §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13/04/2020, às 09:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005471-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MIRELLA DIAS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005471-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VARZEA GRANDE SHOPPING S.A REU: VANESSA MIRELLA 

DIAS Vistos... Por verificar que até o momento a parte requerida não foi 

citada, cancelo a audiência do dia 11 de março de 2020, determino a 

expedição de novo mandado no endereço indicado à Id. nº 30044610, 

devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. No impulso, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 13/04/2020, às 09:30 horas. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003692-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EIDY DE FREITAS LIMA (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:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003692-11.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: EIDY DE FREITAS LIMA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. 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 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no polo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA AUSÊNCIA 

DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único instrumento 

capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode ser 

comprovada mediante outros documentos firmados por profissionais da 

saúde ou mediante realização de perícia médica. 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 
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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 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011558-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE PEIXOTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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: 1011558-02.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: KATIANE PEIXOTO MARTINS REQUERIDO: 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. 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 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 como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com endereço 

profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I (fundos do terminal) 

telefone 36417100, celular 81170025, e-mail reiprestes@hotmail.com, na 

forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o 

autor apresente quesitos e, caso queira, assistente técnico. Em havendo 

discordância do requerido quanto ao valor requerido pelo autor em sua 

inicial, ou seja, o valor total do prêmio, totalizando o valor de R$ 13.500,00, 

deve o requerido arcar com os valores referentes à perícia médica a fim 

de diagnosticar a lesão e assim quantificar o valor a ser pago à parte 

(CPC, art. 373, II). 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 o levantamento dos honorários periciais em favor do Sr. Perito. 

Após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e 

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 por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014757-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON MENDES OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1014757-32.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEYTON MENDES OLIVEIRA DA SILVA REU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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 SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à 

substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que venho aplicando 

nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o previsto em 

normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e pagamento das 

indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer prejuízo às 

partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, DEFIRO A 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. 

Tenho que a preliminar merece ser rejeitada de plano, visto que a parte 

autora juntou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho – Id. nº 
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24924698, não havendo então que se falar em ausência de documentos 

para regularização do sinistro. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender 

que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além 

do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. Postergo a análise da preliminar de 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, por entender que 

além de se confundir com o mérito, necessário se faz a realização do 

laudo pericial para estipulação de valores. CARÊNCIA DE AÇÃO – 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL Tenho que a preliminar não seve 

prosperar, tendo em vista que procuração foi juntada devidamente 

assinada à Id. nº 24924696, não havendo que se falar em ausência de 

pressuposto de revolvimento válido do processo. 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 

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 como perito o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 

n 07 CPA I (fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, 

e-mail reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o 

prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Em havendo discordância do requerido quanto ao valor 

requerido pelo autor em sua inicial, ou seja, o valor total do prêmio, 

totalizando o valor de R$ 13.500,00, deve o requerido arcar com os 

valores referentes à perícia médica a fim de diagnosticar a lesão e assim 

quantificar o valor a ser pago à parte (CPC, art. 373, II). 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 o levantamento dos honorários periciais em 

favor do Sr. Perito. Após, às partes para manifestação no prazo comum 

de 05 (cinco) dias e 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001043-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001043-39.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOEL FERREIRA DO CARMO REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos... Determino a intimação do Sr. Perito, para que indique nova 

data para a realização da perícia. Por verificar que o autor não 

compareceu no dia e horário marcado para a realização da perícia médica, 

fica o advogado da parte autora responsável em comunicar seu cliente 

sobre o dia, data e hora da perícia, sob pena de aplicação do art. 485, III 

do CPC. Em sendo o laudo juntado nos autos, digam as partes no prazo 

comum de dez dias, e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008085-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELI SERRALHEIRO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008085-71.2020.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANIELI SERRALHEIRO DOS SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos... Em se tratando de AÇÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE, 

proposta pelo ANIELI SERRALHEIRO DOS SANTOS em desfavor, DA 

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS há que se conhecer a incompetência 

deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja competência é 

absoluta – caráter funcional, nos termos dos artigos 62 e 64 ambos do 

CPC. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de 

uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão do art. 64, § 1o e § 3o, do CPC, para onde o processo 

deverá ser novamente distribuído. Decorrido o prazo recursal, remetam-se 

os autos ao juízo competente, com nossas homenagens, anotando-se as 

baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001103-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. S. C. (AUTOR(A))

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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: 1001103-75.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): C. F. D. S. C., JOSE ROBERTO DE CAMPOS REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos... Determino a intimação do Sr. Perito, para 

que indique nova data para a realização da perícia. Fica o advogado da 

parte autora responsável em comunicar seu cliente sobre o dia, data e 

hora da perícia, sob pena de aplicação do art. 485, III do CPC. Em sendo o 

laudo juntado nos autos, digam as partes no prazo comum de dez dias, e 
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conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008672-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008672-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE MARIANO DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Determino a intimação do Sr. Perito, para que indique nova data 

para a realização da perícia. Por verificar que o autor não compareceu no 

dia e horário marcado para a realização da perícia médica, fica o 

advogado da parte autora responsável em comunicar seu cliente sobre o 

dia, data e hora da perícia, sob pena de aplicação do art. 485, III do CPC. 

Em sendo o laudo juntado nos autos, digam as partes no prazo comum de 

dez dias, e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001075-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001075-44.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): OSVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Ao autor para falar sobre os 

novos documentos de Id. nº 28826048. Feito isso, conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001021-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVANETE BISPO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001021-78.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JUVANETE BISPO DE MORAIS REU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 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 SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à 

substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que venho aplicando 

nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o previsto em 

normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e pagamento das 

indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer prejuízo às 

partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, DEFIRO A 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no polo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota o único instrumento capaz 

de aferir a invalidez permanente da vítima, que pode ser comprovada 

mediante outros documentos firmados por profissionais da saúde ou 

mediante realização de perícia médica. 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 

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 como perito o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 

n 07 CPA I (fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, 

e-mail reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o 

prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Em havendo discordância do requerido quanto ao valor 

requerido pelo autor em sua inicial, ou seja, o valor total do prêmio, 

totalizando o valor de R$ 13.500,00, deve o requerido arcar com os 

valores referentes à perícia médica a fim de diagnosticar a lesão e assim 

quantificar o valor a ser pago à parte (CPC, art. 373, II). 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 o levantamento dos honorários periciais em 

favor do Sr. Perito. Após, às partes para manifestação no prazo comum 

de 05 (cinco) dias e 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009100-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANDERLEIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009100-80.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA VANDERLEIA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Por verificar que a parte autora 

não compareceu no dia e local para a realização da perícia médica, 

conforme informação de Id. nº 22895454, determino a intimação do Sr. 

Perito, para que indique nova data para a realização da perícia. Indicada 

nova data, intime-se o autor por edital sobre a data e horário da perícia, 

sob pena de aplicação do art. 373, I e 487, I do CPC. Deve ainda o autor, 

nos termos do art. 77, V do CPC, providenciar a juntada de comprovante 

de endereço atualizado no nome da parte. Em sendo o laudo juntado nos 

autos, digam as partes no prazo comum de dez dias, e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005997-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005997-65.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JACKSON ANTONIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela 

ré, argumentando existir contradição em relação aos valores 

sucumbenciais fixados. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver na decisão/sentença embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado. No caso em apreço, o embargante sustenta que, 

ao decidir houve contradição quanto à estipulação dos honorários 

advocatícios sucumbenciais. Entendo que tal alegação não merece 

prosperar, visto se tratar aplicação do art. 85, § 8º, em sendo inestimável 

ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, 

observando o disposto nos incisos do § 2º. Ainda, tenho que foi levado 

em consideração para definição do percentual a ser fixado, o grau de zelo 

do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o serviço. Nesse sentido, ainda que fosse provido o 

recurso outrora interposto, entendo que a porcentagem indicada 

desvalorizaria e feriria a dignidade dos serviços prestados pelo Sr. 

Advogado. Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não 

existir qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. 

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa. Assim, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015870-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE MESQUITA SOUZA HARTUNG (AUTOR(A))

DOUGLAS ADRIAN DE ALMEIDA PORTELA FERREIRA COELHO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015870-21.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

DOUGLAS ADRIAN DE ALMEIDA PORTELA FERREIRA COELHO, MARIANE 

MESQUITA SOUZA HARTUNG REU: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS 

LTDA Vistos... Trata-se de analisar embargos declaratórios opostos pela 

autora, argumentando omissão/erro material quanto a análise de seus 

pedidos. 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 omissão/erro material nos fundamentos que me levaram 

a não acolher a pretensão inaugural, a contrariedade do embargante com 

os fundamentos da decisão recorrido não é suficiente para o acolhimento 

dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade. Ademais, não há como conceber a medida liminar, tendo em 

conta que o provimento pleiteado se confunde com o próprio pedido 

principal, de caráter satisfativo, o que também foi explanado na decisão 

inicial. Assim, REJEITO os Embargos Declaratórios de Id. nº 25817804 

mantendo a decisão em todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA LACERDA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004072-68.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JEFERSON SILVA LACERDA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT proposta por JEFERSON SILVA LACERDA em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Da análise dos autos, verifico que a Seguradora efetivou o pagamento 

voluntário dos valores à Id. nº 28186688, manifestando-se o credor 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 28713596, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003302-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VIDAL PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DORILEO VIEIRA OAB - MT10723-O (ADVOGADO(A))

EMANUELLE MOURA CUIABANO OAB - MT13860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGURO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003302-07.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: VIDAL PAULINO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

SEGURO SA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT proposta por VIDAL PAULINO DA SILVA em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por entender ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação 

da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 12911985- Pág. 1 e documentos. Realizada audiência 

de conciliação, esta, restou infrutífera, conforme termo juntado à Id. nº 

18160194- Pág. 1. Citado, a ré apresentou contestação à Id. nº 17468213 

alegando, em preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, 

ausência de interesse de agir pela falta de pedido administrativo, ausência 

de comprovante de endereço para fixação do foro. No mérito, aduz 

insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. A fim de quantificar a 

lesão sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 20348682, 

oportunidade onde juntou a perícia médica à Id. 21832594. Intimadas as 

partes para falarem sobre o laudo, somente o autor manifestou-se, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes 

quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, 

que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 

6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte 

autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, O Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 12912109- Pág. 1-2), restaram comprovados o 

acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em 

razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, 

esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua 

origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo 

causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante 

à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 21832594) concluiu que a parte autora 

apresenta incapacidade parcial incompleta (50%) em membro superior 

direito (70%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente 

e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2013, 

data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial MSD: 70% C) Percentual do redutor apurado 

pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 4.725,00. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 4.725,00(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO [1] Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação. [2] Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a 

partir da data do efetivo prejuízo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))
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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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004072-68.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JEFERSON SILVA LACERDA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT proposta por JEFERSON SILVA LACERDA em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Da análise dos autos, verifico que a Seguradora efetivou o pagamento 

voluntário dos valores à Id. nº 28186688, manifestando-se o credor 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 28713596, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001021-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUDAX BARBOSA ARANTES (REQUERENTE)

ZULEIDE ANTUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DOS SANTOS FERREIRA OAB - MS12025 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE IDOLÍRIA DE SOUZAOLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZA BATISTA DE OLIVEIRA OAB - 256.816.131-00 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010110-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HELLY PERES NOBRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO METELO (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 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1010110-91.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 37.493,39 ESPÉCIE: 

[Posse, Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]

->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) REQUERENTE(S): 

Nome: SIMONE HELLY PERES NOBRE DA SILVA Endereço: RUA PARÁ, 

173, Rua Aragarças, n 173, Nova Várzea Grande Várzea Gr, CANELAS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-206 REQUERIDO(A): Nome: 

DOMINGOS SAVIO METELO Endereço: RUA SAO CRISTOVAO, 05, Rua 

São Cristóvão (antiga Rua Z), lote 05, Quadra, JARDIM NOVO HORIZONTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO do(s) requerido(s), acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para tomar(em) conhecimento da ação, cujo resumo 

da petição inicial segue abaixo, bem como para habilitar-se nos presentes 

autos, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Condenação 

em Danos Materiais e Pedido de Liminar proposta por SIMONE HELLY 

PERES NOBRE DA SILVA, em desfavor de DOMINGOS SÁVIO METELO. 

Segundo a autora em síntese a petição inicial, esta é legitima proprietária 

de uma área urbana, devidamente localizada na Rua São Cristóvão (antiga 

Rua Z), lote 05, quadra 21, Loteamento Novo Horizonte, no município de 

Várzea Grande/MT, adquirida da Sra. Sheila Martins de França, conforme 

escritura pública de compra e venda e certidão de inteiro teor da matrícula 

80.178 do Registro de Imóveis do 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Várzea Grande/MT. Nos fatos, alega a parte autora que o Sr. Domingos 

Savio Metelo, ora requerido, está cometendo esbulho em sua propriedade 

e que, entrou em contato com este para resolver a situação de forma 

amigável, contudo, não obteve êxito. Por todos os demais fatos alegados, 

a autora requer seja expedido mandado de reintegração de posse em 

favor desta, determinando que o réu e demais invasores desocupem o 

local no prazo máximo de 03 (três) dias espontaneamente, e, se caso não 

for cumprido, esta requer a utilização do uso de força policial para o 

devido cumprimento do respectivo mandado. Em tempo, a requerente 

pugna pela aplicação de multa diária por invasor que desobedecer a 

ordem ou retornar ao imóvel depois de cumprido a reintegração, além de 

requerer a condenação do réu ao ressarcimento de todos os danos 

materiais e ambientais que tenham causado ao imóvel, assim como, ao 

pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. É o breve 

relato. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos etc. 1) Considerando que ocorreram 

mais de três tentativas de citação do requerido e que todas restaram 

infrutíferas, conforme id. 26791579, 27398781, 29009619 e 29350504, 

DEFIRO o pedido da autora e DETERMINO a citação por edital do requerido 

Domingos Sávio Metelo pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 

257, III, do CPC, devendo ser a parte intimada para comparecer à audiência 

de Justificação Prévia que redesigno para o dia 02 de abril de 2020 às 

14h00min. 2) Saem os presentes devidamente intimados. 3) Cumpra-se. 

Várzea Grande-MT, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli - Juiz de Direito Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar proposta por Simone 

Helly Peres Nobre da Silva em desfavor de Domingos Sávio Metelo, 

alegando, em síntese, que é legítima possuidora e proprietária do lote 05, 

da quadra 21, localizado na Rua São Cristóvão do loteamento Jardim Novo 

Horizonte, que sempre promoveu a manutenção da área, porém o 

requerido, ora vizinho da autora, cercou a área em discussão esbulhando 

sua posse. Liminarmente, pretende ser reintegrado na posse, sob pena de 

multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). POIS BEM. Da análise dos 

autos, não há como afirmar se a área invadida é a mesma indicada nos 

documentos trazidos, nem que a autora exercia a posse no local. Portanto, 

revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, 

afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte 

final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de 

testemunhas e do próprio demandado, o qual, não obstante não tenha 

assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá 

trazer esclarecimentos úteis para o exame adequado do pedido liminar. 

Sendo assim, por não vislumbrar de plano os requisitos necessários para 

concessão de liminar de reintegração de posse em favor da parte autora, 

entendo conveniente a realização de audiência de justificação prévia, para 

a qual designo o dia 05 de dezembro de 2019 às 15h30min. Verifica-se 

que, a parte autora já arrolou testemunha na exordial, conforme id. 

22634483 – Pág. 10. A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte autora (artigo 455, do CPC) e realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC). Consigno que, a inércia na realização da intimação das 
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testemunhas importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC. INTIME-SE a parte requerida para 

comparecimento em audiência, nos termos do art. 562, do CPC, podendo 

este formular contraditas e perguntas às testemunhas do autor. Destaco 

que, o prazo para contestar a ação, quando realizada a justificação, 

contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar 

(Parágrafo único do art. 564 do CPC). Concedo à autora os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de 

outubro de 2019. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli - 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, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER, digitei. VÁRZEA GRANDE, 10 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001782-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUBRICON COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIO DUARTE - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001782-12.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUBRICON COMERCIO E SERVICOS LTDA REQUERIDO: 

ELIO DUARTE - EPP, GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 

- ME, BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Na decisão do Id. 26405495, 

redesignou audiência de conciliação somente com relação ao requerido 

Elio Duarte –EPP, inclusive determinação a citação por hora certa. 

Contudo, analisando a certidão do Id. 29827465, onde o Sr. Carlos Roberto 

Souza Oliveira, não observou a decisão exarada, não cumprindo 

integralmente o ato. Em sendo assim, novamente redesigno audiência de 

conciliação para o dia 28 de maio de 2020, às 09h00min. Expeça-se 

mandado de citação/intimação, encaminhando-o à Central de Mandados, 

vinculando-o ao Oficial de Justiça Carlos Roberto Souza Oliveira, devendo 

o Servidor proceder a citação por hora certa, observando atentamente o 

art. 252 do CPC. Deverá a parte autora efetuar o pagamento da diligência 

no prazo de 5 dias. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 9 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019171-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA QUEIROZ LOURDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 539909 Nr: 9867-04.2018.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO GARCIA, LUCILENE DOS SANTOS 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA - 

OAB:11811/MT, RICARDO A. DE LAMÔNICA I. PEREIRA - OAB:OAB/MT 

14.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (...)Por fim, à vista da constatação de irregularidades passíveis de 

serem sanadas na presente execução, conforme fundamentos 

constantes da decisão proferida nesta data nos autos dos embargos da 

execução (id. 539910), determino:1)Intimem-se os exequentes, por meio 

do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial da 

manifestando-se sobre o pedido de rescisão contratual, aclarando-a sob 

pena do feito ser extinto sem resolução do mérito em razão da inépcia da 

inicial (art. 10 c/c art. 317 e art.329 do CPC);2)Em igual prazo, deverá 

emendar a inicial da execução para juntar demonstrativo de débito até data 

da propositura da ação, contendo: a taxa de juros aplicada; os termos 

inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de 

juros utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; 

V - a especificação de desconto obrigatório realizado, nos termos do art. 

798, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (art. 801, do CPC).3) 

Ainda, à vista do lapso temporal da propositura da ação, deverá juntar 

planilha atualizada do débito;4)Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, intime-se a embargante/executada, para, no prazo de 10 

(dez) duas manifestar-se e requerer o que entender de direito.5)Sem 

prejuízo, expeça-se o respectivo Alvará Judicial em favor da executada, 

para liberação de R$1.921,55 (um mil novecentos e vintes e um reais e 

cinquenta e cinco centavos) com as devidas atualizações, atentando-se 

aos dados bancários constantes às fls. 104;Renumere as páginas dos 

autos à partir das fls. 113.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 328922 Nr: 25242-21.2013.811.0002

 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: ELDORADO COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR SILVA CARDOSO - OAB:, 

RICHARD ADRIANE ALVES - OAB:167130SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAMASCENO 

PERES - OAB:12.553/MT

 Ante o exposto, diante dos fatos e documentos trazidos ao bojo dos 

autos, JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na 
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exordial para (I) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda 

realizado entre as partes; (II)) Determinar que a parte requerida restitua à 

autora a quantia integral desembolsada para a aquisição ideal da parte 

ideal das instalações para armazenamento de combustíveis, que totaliza 

R$834.719,00 (oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e dezenove 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC do desembolso de cada 

parcela, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, 

nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo 

Civil; (III) Determinar que a autora pague à requerida a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) mensais alusivo a aluguel no período que o 

bem esteve a seu dispor, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC da data que deveria ser realizado o pagamento, e acrescido de juros 

da presente data, bem assim o pagamento da multa de 10% sobre o valor 

total do contrato, compensando-se os créditos e débitos.Ante a 

sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; 

tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos 

profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.A 

parte ré, vencida na maior parte fica responsável pelo pagamento do 

percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento 

de 40% (quarenta por cento) das custas e honorários sucumbenciais, ora 

arbitrados. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 413979 Nr: 18899-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RODRIGUES DE JESUS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Ante o exposto, por tudo mais que nos autos consta, Julgo Procedente o 

pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC; para DECLARAR a aquisição da propriedade, pela 

usucapião do Lote 06, Quadra 14, na Rua 24 de Outubro, no Loteamento 

Cidade de Deus, com área total de 360m², nesta Comarca de Várzea 

Grande e registrado sob a matrícula de n. 4.927, do 1º Serviço Notarial e 

de Registros de Várzea Grande, em favor da requerente IZABEL 

RODRIGUES DE JESUS DA COSTA.Nos termos do art. 1.238 do novo 

Código Civil, a presente sentença, meramente declaratória da aquisição da 

propriedade imóvel, servirá de título para o registro no cartório respectivo. 

O registro no serviço de imóveis não dependerá do pagamento do imposto 

de transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição da 

propriedade.Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de custas e 

honorários sucumbenciais, uma vez que, partindo do princípio da 

causalidade, esta não deu causa a presente demanda, tampouco 

apresentou resistência ao pedido autoral.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de registro de domínio em favor da 

autora junto ao CRI supra indicado, para que seja procedida à retificação 

da matrícula do imóvel em epígrafe e a abertura de matrícula 

individualizada para o lote sub judice, instruindo o referido expediente com 

cópias autenticadas dos documentos necessários, bem como da presente 

sentença, com supedâneo no art. 1.241 do Código Civil.Consigno que a 

requerente é isenta de quaisquer taxas e emolumentos, uma vez que lhe 

foi deferido os benefícios da justiça gratuita (artigo 98, inciso IX, do CPC). 

Após, nada sendo requerido, no prazo de 30(trinta) dias, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de ser 

desarquivado a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 288182 Nr: 7611-98.2012.811.0002

 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: JOSÉ GONÇALO BUENO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CORREA, EDESIO CORREA, CLAUDINETE 

SILVA DE OLIVEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.Compulsando os autos verifica-se que decorreu o prazo da 

suspensão solicitada pelo autor para providenciara a certidão junto ao 

Incra- MT, sem que este providenciasse a sua juntada nos autos (fls. 136, 

139,141).No mais, o Estado de Mato Grosso manifestou reiterando o pleito 

para que este juízo requisite ao INTERMAT Certidão para fins de usucapião 

nos termos do provimento n 09/2017 da Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso a da Resolução n. 01/2018 – INTERMAT (fls. 

153/164)O pleito do Estado deve ser concedido, para promover a juntada 

da certidão para fins de usucapião emitida pelo INTERMAT. Essa 

providência advém do artigo 1º, alínea “a”, do Provimento n. 09/2017-CGJ, 

razão pela qual fora expedida a Resolução n. 001/2018 do INTERMATIsto 

posto, determino: I)INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

indicar onde estão nos autos os documentos que correspondem, pelo 

menos parcialmente, aos elencados no artigo 2º, inciso I, da Resolução n. 

001/2018 do INTERMAT, em cooperação, conforme o artigo 6º do CPC, 

devendo, em igual prazo, providenciar os que não constam nos autos, 

conforme relacionados no item ‘a’ da manifestação do Estado (fls. 

155);II)Com a juntada dos documentos OFICIE-SE ao INTERMAT, 

exatamente como determina o artigo 7º da Resolução n. 001/2018 do 

INTERMAT, devendo ser instruída com os documentos mencionados no 

art. 2º, inciso I, da aludida Resolução, que estejam encartados nos autos, 

consignando ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça;III) Caso o 

INTERMAT solicite complementação da documentação enviada, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 dias, proceder como solicitado. Após, 

ENCAMINHE-SE o documento em questão ao INTERMAT.IV)Com a juntada 

da certidão, RENOVE-SE vistas à Fazenda Estadual para que manifeste 

interesse no feito.V) Cumpridas todas as providencias acima, INTIMEM-SE 

as partes para manifestarem no prazo de 10 dias, oportunidade que 

deverão especificar as provas que pretendem produzir.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 453297 Nr: 13359-72.2016.811.0002

 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: EVERALDO ABRÃO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

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

SILA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 112/113, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 118), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 333849 Nr: 2408-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR PONCE DA SILVA, MARCIELY APARECIDA 

PINHEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE APARECIDA SEBBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.310/MT, MAYCON TADEU LAMIM - OAB:16.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYNNY DE ALMEIDA FARIA - 
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OAB:9.290-B, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:

 Vistos.

Aportou-se aos autos cópias das matrículas dos imóveis confinantes ao 

usucapiendo, em que constam os nomes e dados pessoais dos 

proprietários dos lotes vizinhos ao em discussão (fls. 445/448).

Entretanto, tendo em vista que os registros e averbações constantes nas 

matrículas do imóvel são muito antigas e que os endereços estão 

incompletos, para se evitar a prática de ato infrutífero, procedi à consulta 

do endereço dos proprietários dos imóveis confinantes nos sistemas 

InfoJud, obtendo os endereços constantes nos extratos a seguir juntados.

Destarte, na matrícula do lote 1, consta como proprietário AMANCIO 

VIEIRA MORAES (CPF. 161.953.291-34), constando averbação em nome 

de CARLOS FERNANDES (CPF 229.863.321.53), já o lote 3 está em nome 

de SAMIR FERGURI (CPF 006.726.881-15), todos deverão ser citados nos 

endereços ora obtidos.

No mais, intime-se a requerida/reconvinte para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação da reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Cumpra-se com URGÊNCIA, tendo em vista a proximidade do ato 

designado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 63708 Nr: 80-39.2004.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS 

LTDA- DISCOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:MT 7.230, DR. REYNALDO BOTELHO DA F. A. JR - OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5171, CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - OAB:6960/MT, HOMERO 

MARCHEZAN - OAB:OAB/MT 6624, MARCOS SOUZA BARROS - 

OAB:3947 MT, WILLIAM KHALIL - OAB:MT 6.487

 Vistos etc.

Considerando que não fora liberado o valor penhorado às fls. 742, defiro o 

petitório de fls. 835/836, devendo ser expedido o respectivo alvará, nos 

termos requeridos.

 Após, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 33979 Nr: 2932-41.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ TRANSPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMIL AGRO INDL. COML.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:MT 4.960

 Vistos etc.

1 - Diante da certidão de fls. 212, onde informa que houve o decurso do 

prazo sem que a parte executada manifestasse sobre a penhora efetuada 

nos autos (fls. 208), proceda a transferência dos valores para a conta 

indicada pelo exequente (fls. 212).

2 – Expedido o alvará, retornem os autos conclusos para consulta 

RenaJud, conforme requerido às fls. 212.

 3 - Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282231 Nr: 1010-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JEFERSON JOSE LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:MT 14.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/OAB/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Vistos etc.

 O presente feito foi encaminhado a este juízo em razão do Juízo da Vara 

Bancária ter declinado da competência (fls. 149).

Todavia, compulsando os autos, denota-se que este tramitava 

originalmente na 1ª vara Cível. Assim, sendo aquele juízo prevento (art. 59, 

do CPC) declino da competência, devendo os autos serem remetidos à 1ª 

Vara Cível desta Comarca para processamento do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 295772 Nr: 16037-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO FONSECA SILVA, SALATIEL DE LIRA 

MATTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:25.136/DF

 Vistos etc.

1 – Considerando que a parte executada não fora intimada para se 

pronunciar acerca da manifestação do Contador Judicial de fls. 514, 

intime-a para pronunciamento. Prazo: 10 dias.

2 – No mais, diante do teor da petição acostada às fls. 520, por meio da 

qual a parte devedora informa que efetuou o pagamento da condenação 

dos honorários sucumbenciais arbitrada na decisão da impugnação ao 

cumprimento de sentença (fls. 482), tendo a parte autora concordado com 

os valores, requerendo o levantamento do dinheiro (fls. 523), proceda à 

transferência do valor depositado judicialmente na conta única para a 

conta bancária indicada pelo advogado.

Em assim sendo, julgo extinto o presente feito com relação à cobrança dos 

honorários sucumbenciais, com resolução do mérito, ante a quitação 

integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

3 – Por fim, com o cumprimento do item “1” acima, conclusos para as 

deliberações pertinentes com relação ao valor principal.

4 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251938 Nr: 11103-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE ROSSETTO DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609, MARIA CRISTINA IGNACIO DA SILVA - OAB:8983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 Vistos etc.

 1 - Expeça-se a respectiva certidão, nos termos postulados às fls. 215.

2 – Após, cumpra-se integralmente a determinação de fls. 208, 

certificando o trânsito em julgado e arquivando o feito com as baixas e 

anotações pertinentes.

 3 – Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 286644 Nr: 5896-21.2012.811.0002

 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: VERILDO MARCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR HILARIO DA CRUZ, HELENA 

APARECIDA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:MT 
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5.238, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 10.875, AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos termos 

supracitados, de ofício, retifico em parte apenas o parágrafo primeiro das 

fls. 244, para constar “dano material” onde lê-se “dano moral”.No mais, 

permanecem inalterados os demais termos da sentença de fls. 

238/245.Advirto o embargante que a interposição de recurso 

manifestamente protelatório poderá ensejar na condenação em litigância 

de má-fé; nos termos do art. VII do art. 80 c/c 81, ambos do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 106239 Nr: 2351-16.2007.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ZEVE COIMBRA, REGINALDO 

FERREIRA DA SILVA, EDGAR CARLOS GIROTO, COMERCIAL DE 

PETRÓLEO GFC LTDA, LEONOR LADINA GIROTO FERREIRA DA SILVA, 

MARIA HELENA GIROTO COIMBRA, HELOÍSA HELENA TEIXEIRA

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

FILHO - OAB:MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - 

OAB:13256, MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:MT/6811-B, 

Marcelo Angelo de Macedo - OAB:6.811/B

 Vistos etc.

Considerando a possibilidade de prova emprestada, consistente na 

avaliação dos imóveis penhorado nos autos, requerendo a parte 

exequente a suspensão do feito até a realização do referido ato a 

realizar-se nos autos Id. 205906 em trâmite na 3ª Vara Cível desta 

Comarca (petição de fls. 235), e por ser o pedido datado de 30.01.2019, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, trazendo 

aos autos referido laudo se for o caso e/ou requeira o que entender de 

direito. Prazo: 10 dias.

 Com o laudo nos autos, intimem-se as partes para manifestação. Prazo: 

10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 113475 Nr: 8983-58.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE PIZATO MEZZOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA CENTRO AMÉRICA 

(ANTONIO RONI DE LIZ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE JÉSSICA GÓIS DE LIZ - 

OAB:13.718/MT, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356/MT

 Vistos.Em análise dos autos constata-se que, devidamente intimada, na 

pessoa do seu advogado, para efetuar o depósito dos honorários periciais 

a embargante quedou-se inerte (fls. 86/88).Destarte, à vista do 

entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso esposado no 

julgado a seguir, faz-se necessária a intimação pessoal da parte para 

promover o depósito prévio dos respectivos honorários(...)De tal modo, 

determino a intimação pessoal da parte embargante para, no prazo de 5 

(cinco) dias, proceder o depósito do valor dos honorários periciais, sob 

pena de preclusão da prova requerida.Efetuado o depósito intime-se o 

perito para realizar a perícia. Caso contrário, certifique-se e façam os 

autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, COM URGÊNCIA tendo em 

vista tratar-se de processo Meta2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220033 Nr: 294-54.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HEITOR ALBERNAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pugna a parte autora pela retificação da decisão de fls. 176. Alega que o 

fato de a Defensoria Pública ter apresentado medida inadequada no bojo 

da própria execução, acarretara na preclusão lógica e consumativa do 

decurso do prazo para apresentação de defesa, sendo equivocada a 

restituição deste (fls. 177/179).

Vejamos o imperante entendimento jurisprudencial:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS 

REJEITADOS – PETIÇÃO DE EMBARGOS ERRONEAMENTE JUNTADA AOS 

AUTOS DA EXECUÇÃO – IRREGULARIDADE FORMAL - 

INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – SENTENÇA ANULADA - APELAÇÃO 

P R O V I D A  ( T J - S P  -  A C :  1 0 3 4 5 0 6 8 3 2 0 1 7 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1034506-83.2017.8.26.0100, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 

10/04/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/04/2019).

Sendo assim, indefiro o pedido da parte requerente, haja vista que a 

rejeição dos embargos apresentados tempestivamente, pelo só fato de ter 

sido ofertado por petição inadequada a na própria execução configura 

exagerado apego ao formalismo, sem atentar para os princípios da 

instrumentalidade das formas, economia processual, oportunizarão do 

contraditório, aproveitamento dos atos processuais e acesso à Justiça.

Destarte, constata-se que foi juntado nos presentes autos embargos à 

execução por negativa geral opostos por Jose Heitor Albernaz (fls. 

181/185).

Contudo, nos termos do art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, “Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal.”

Em assim sendo, determino o desentranhamento e devolução da peça à 

Defensoria Pública para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à 

distribuição dos embargos, comunicando no presente feito, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 227726 Nr: 7875-23.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIO COMERCIO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA ALMEIDA - 

OAB:9.235-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 138/140.

Deverá o credor promover requerimento específico para instauração do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive 

indicando o nome e qualificação dos sócios da empresa executada, de 

acordo com o art. 134, §§ 1º e 4º, do NCPC.

Feito o processamento do respectivo incidente, apensando-o a estes 

autos, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 1478 Nr: 2054-58.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO A COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA PASINI - 

OAB:5033/MT

 Vistos etc.

1 - Analisando o petitório de fls. 166, constato que foram indicados pelo 

credor dois imóveis à penhora. Contudo, pelo valor da dívida, somente a 

penhora de um dos lotes seria suficiente para garantia da dívida.

 Em assim sendo, deverá o credor indicar qual dos lotes deseja ver 

conscrito, observando a meação da esposa do executado, face ser 

casado com comunhão parcial de bens, conforme consta no documento. 

Prazo: 10 dias.

 2 – Após a manifestação do exequente, nos termos do art. 838 e 

seguintes do CPC, lavre-se o termo de penhora, devendo imediatamente o 

devedor ser intimado (art. 841, CPC).

3 - Por outra banda, a teor do disposto no art. 844 do Código de Processo 

Civil, a averbação deverá ser providenciada pelo exequente, mediante 

apresentação do termo de penhora, no ofício imobiliário competente, 

independentemente de mandado judicial.

 4 – Ato contínuo, proceda a avaliação do bem (NCPC, art. 870), intimando 

as partes no seguimento do respectivo laudo (CPC, art. 872, § 2º).

5 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 1620 Nr: 845-54.1997.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NN COM. IMP. E EXP. DE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242/MT

 Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes foram devidamente 

intimadas a manifestarem quanto à petição em que a perita nomeada 

informa que os documentos juntados pela SEFAZ/ Mato Grosso, não 

possui documentos suficientes à realização da perícia (fls. 267), apenas a 

embargante manifestou-se requerendo sejam julgados procedentes os 

embargos à execução (fls. 270/278).

De tal modo, considerando que o presente feito aguarda a realização da 

perícia há quase 20 (vinte) anos, e a ausência de documentos 

necessários à sua realização, fica prejudicada a perícia técnica designada 

às fls. 158.

Comunique-se a perita nomeada da presente decisão, agradecendo os 

bons préstimos.

Todavia, tendo em vista que na decisão saneadora foi deferida a 

produção da prova testemunhal (fls. 158/159), deve ser designada a 

audiência de instrução para produção da prova oral, sob pena de incorrer 

em cerceamento de defesa.

Assim, para se evitar futuras arguições de cerceamento de defesa, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de abril de 

2020, às 15h30.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da intimação da presente decisão e com 

observância da regra processual (CPC – art. 450), sob pena de 

indeferimento.

A intimação das testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela 

parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).

Consigno que, a inércia na realização da intimação da testemunha importa 

na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, 

do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 66062 Nr: 2029-98.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DAS TINTAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FARAH PEREIRA, M.L BERTACO 

BARCOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18626, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT, WILLIAM 

KHALIL - OAB:MT 6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286

 Vistos etc.Deferida a sucessão empresarial (fls. 343/344), instado a 

manifestação, o credor manifestou às fls. 259/263, cujo pedido 

encontra-se pendente de apreciação, pelo que passo as seguintes 

deliberações.Sobre a deterioração dos bens penhorados às fls. 74 e 

aplicação da multa por litigância de má-fé (...)Desta feita, acolho o pedido 

do credor e, com fundamento no art. 18, caput, do CPC, condeno o 

executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 

2% (dois por cento) do valor da causa.Do pedido de suspensão da CNH e 

passaporte da parte executadaIndefiro os pedidos de suspensão da 

Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte do executado, uma vez que 

não há previsão legal neste sentido e, também porque o deferimento de 

tais medidas, além de implicar a violação do direito constitucionalmente 

garantido de ir e vir, não garantiria por si, a satisfação do crédito. (...) 

Portanto, tendo em vista que a aplicação das medidas requeridas seria 

deveras impositiva, não merece prosperar o pedido do credor. Da penhora 

dos bens dos executadosExpeçam-se mandados de penhora e avaliação 

de tantos bens quanto bastem para garantia da dívida nos endereços 

destacados no item “3” de fls. 263.No que concerne à informação de que 

a parte credora oferecerá meios para cumprimento das diligências 

(...)Caso encontrado bens penhoráveis, lavre-se o respectivo termo (CPC, 

art. 838), intimando o devedor no seguimento.Formalizada a penhora, 

cumpra-se conforme disposto no art. 841, § 2º, do CPC. Do pedido para 

que o devedor indique bens passiveis de penhoraNo mesmo mandado, 

intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, sob pena de multa (art. 774, V, do CPC) e/ou 

apresente proposta de pagamento.Do pedido da consulta BacenJud e 

RenaJudDeverá o devedor trazer aos autos planilha de cálculo atualizada, 

inclusa a multa por litigância de má-fé de 2% acima aplicada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 99634 Nr: 9134-58.2006.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA E EDITORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE PIZATO MEZZOMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GESSICA GOIS DE LIZ - 

OAB:MT/13718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395/MT

 Vistos.

Em análise dos autos constata-se que, a advogada intimada da decisão de 

fls. 213, Dra. Patrícia Ramalho da Cruz, renunciou ao mandado a ela 

outorgado, sem atendimento às determinações da referida decisão.

Destarte, à vista da renúncia da advogada supracitada, determino a 

intimação da decisão de fls. 213 na pessoa advogada que continua 

atuando no feito, Dra. Aline Gessica Gois de Liz, conforme 

substabelecimento de fls. 169.

Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se pessoalmente o 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra com as 

determinações constantes na decisão de fls. 213.

Persistindo o silêncio, intime-se o executado para manifestar e requer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 26072 Nr: 4708-13.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MATTOS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENJI KAWASSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, DEBORA APARECIDA 

RODRIGUES SIQUEIRA - OAB:10149-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,
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Da análise dos autos, passo as seguintes deliberações:

1 – Defiro o pedido de fls. 232, uma vez que a adjudicação há de ser 

compreendida como um ato de expropriação executiva no qual o bem 

penhorado é transferido para o credor ou outros legitimados de acordo 

com o § 5.° dos art. 876 do CPC.

2 – Cumpra-se integralmente a determinação de fls. 229, observando o 

que dispõe artigo 877, § 1° e 2°, do CPC.

3 - Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 292114 Nr: 11898-07.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTFAN THOMPSON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE GERVASIO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14367/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:MT 5.324, Nahyene Fortunato Flores - OAB:16373

 Vistos etc.

Da análise dos autos, constata-se que diante da certidão de fls. 285 a 

parte credora não manifestou-se quanto a decisão de fls. 279/280.

 De tal modo, intime-se pessoalmente a parte autora, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC).

 Sem a manifestação, certifique-se e intime-se a parte executada, uma vez 

que, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende 

de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ). Prazo: 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 542175 Nr: 10947-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEVELT DANTAS DE MIRANDA, TEREZINHA 

SOARES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCOPEL TRANSPORTADORA LTDA, 

VALDENIR MORAES COUTINHO, ATAIDE MORAIS COUTINHO, APARECIDO 

MUNHOZ COUTINHO, VANDA DE CARVALHO COUTINHO, OSVANIR 

MAGNONI, ODAIR MAGNONI, MAURO CEZZANE BOZANO, WILSON 

SEBASTIÃO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de análise petitório de fls. 35/41.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que fora determinado a 

intimação da parte autora para efetuar o aditamento da inicial, no intuito de 

trazer aos autos contrato social da empresa ré, a fim de demonstrar o 

quadro societário da executada e o endereço de seus respectivos sócios, 

para assim possibilitar a citação destes (fls. 14).

No seguimento, a parte requerente alegou não ter condições financeiras 

para apresentar cópia do contrato social e todas as suas alterações, 

pleiteando assim pela concessão da gratuidade da justiça, requerendo a 

expedição de oficio à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, 

requisitando os documentos (fls. 16/18).

Deferido a justiça gratuita (fls. 20) e com a resposta da Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso (fls. 24/31), a parte exequente postulou pela 

intimação dos sócios para o pagamento do valor pedido no cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 523 do CPC.

 No entanto, vale ressaltar, que os presentes autos trata-se de incidente 

processual, o qual sequer fora recebido, e oportunizado o contraditório 

aos sócios da empresa devedora.

Assim, verificando a desordem nos pedidos do credor, chamo o feito à 

ordem e determino:

1 – Considerando que o contrato social encontra-se nos autos (fls. 25/31), 

intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, trazendo aos autos, nome e qualificação completa, incluindo CPF, 

do sócio que deseja ser citado.

2 – De outra banda nos termos do art. 10 do CPC, deverá o credor também 

de manifestar acerca da exclusão daqueles indicados para compor o polo 

passivo, e que não se encontram destacados no contrato social da ré. 

Prazo: 15 (dez) dias.

 3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 434870 Nr: 3940-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA FERNANDES DA CUNHA, CONDOMÍNIO CRISTO 

REI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR TIAGO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: indianara maziero - 

OAB:15739

 Vistos etc.É dos autos que as partes acordaram para a liquidação do 

processo (...)A impugnação merece acolhimento parcial.Da inclusão das 

taxas condominiais vincendas no cálculo de cumprimento de sentença 

(...)Nessa esteira, cabível a cobrança das parcelas vincendas na fase de 

cumprimento de sentença.Da multa de 20% estipulada no acordo de fls. 

71Como dito alhures, é permitido a inclusão das prestações vincendas na 

execução, contudo, a multa penal estipulada no ajuste de fls. 71, deverá 

ser contabilizada somente as taxas condominiais concernentes ao dito 

acordo(...)reduzo a multa penal estipulada no ajuste para o patamar de 

5%. Dos honorários advocatíciosConforme se verifica no ajuste, os 

honorários da advogada já se encontram incluso no montante.Portanto, na 

única parcela inadimplida, no valor de R$ 1.141,40, não deverá ser 

contabilizado os honorários de sucumbência, mas tão somente a multa 

penal de 5%, os juros e correção monetária.Do valor depositado nos 

autosReferente a parcela devida no valor de R$ 1.141,40, vencida em 

05.04.2017,o devedor efetuou o depósito de R$ 1.571,85 em 18.03.2019 

(fls. 104v), valor que entendia devido até aquela data.Porém, sem razão o 

impugnado, devendo a parcela ser calculada de acordo com os 

parâmetros acima. (...)acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento 

de sentença de fls.97/103.(...)determino que a estimativa seja elaborada 

da seguinte forma:1 – Do valor de R$ 1141,40, deverá ser acrescido a 

multa de 5% + 1% de juros moratórios + 1% de correção monetária, desde 

a data de seu vencimento, que se deu em 05.04.2017 até a data do 

pagamento parcial (18.03.2019).O valor remanescente deverá ser 

calculado da mesma forma.2 – Das parcelas vincendas, o cálculo deverá 

incidir 1% de juros moratórios + 1% de correção monetária + 10% 

honorários arbitrados na fase de cumprimento de sentença + 10% 

concernente à multa estipulada no art. 523, I, do CPC (...)O credor deverá 

trazer a estimativa individualizada, de acordo com os itens “1” e “2” acima. 

Prazo: 15 dias. Com o cálculo nos autos, intime-se o devedor para 

pronunciamento.Prazo:10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 601431 Nr: 21322-29.2019.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA TORRES LEGHI, PAULO HENRIQUE 

LIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORINO MONTEIRO DA SILVA NETO, 

VANIA MAZARELLO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4.493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se quanto à tempestividade dos presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO.

Desde já registro que deixo de atribuir o efeito suspensivo pretendido, por 

não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela 

provisória, bem como pelo fato de a execução não estar garantida por 

penhora, depósito ou caução suficiente, conforme previsão do §1º do 

artigo 919, do CPC.

No mais, considerando que a parte embargada antes de ser intimada já 

apresentou impugnação às fls. 152/166, arguindo preliminar alegando a 

intempestividade da ação, em observância ao artigo 10 do CPC, concedo à 
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parte embargante o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339934 Nr: 7907-52.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, MANTOANI & 

MANTOANI LTDA - EPP, VILAMIR JOSE MANTOANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELON ANGELOS DE 

MACEDO - OAB:11.009 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B

 Vistos.

 Em análise dos autos constata-se apenas a parte autora foi intimada para 

impugnar a contestação apresentada pela denunciada à lide (fls. 235).

De tal modo, para se evitar futura arguição de cerceamento de defesa, 

determino a intimação da parte requerida/denunciante para que, querendo, 

apresente impugnação à contestação realizada pela denunciada à lide, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tendo em vista que se trata de processo incluso na Meta 2 do CNJ, 

bem assim os princípios da economia, celeridade processual e 

cooperação das partes, e que foi realizada a audiência de instrução, 

determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste interesse no aproveitamento do ato, valendo o silencio como 

anuência tácita

Em igual prazo, deverão as partes especificar as provas que porventura 

ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as.

Decorrido o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 2 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350823 Nr: 16435-75.2014.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FLAUZINO SÔDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORINO MONTEIRO DA SILVA NETO, 

VANIA MAZARELLO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:MT 14.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARA DELPHINO 

RIBEIRO AZEVEDO - OAB:7104

 [..]POIS BEM.Verifica-se que o pedido do embargante não merece 

prosperar, pois em que pese o protocolo do petitório ter sido realizado 

dentro do prazo (05.09.2018), tem-se que de fato a Guia de Materialização 

foi recolhida 07 (sete) dias após o vencimento (fls. 130).Nesse sentido, 

cumpre frisar que a Provimento 26/2014/CM, o qual dispõe sobre o envio 

de petições pelo Portal Eletrônico do Advogado – PEA, prevê em seu artigo 

13, §2º que: “O não pagamento da guia de materialização dentro do prazo 

de vencimento acarretará o cancelamento do protocolo respectivo”Desse 

modo, considerando que a guia foi paga fora do prazo de vencimento, o 

referido protocolo não merece ser considerado, motivo pelo qual não há 

que se falar em análise do recurso confeccionado pelo embargante, posto 

que havendo o cancelamento de seu protocolo este inexiste. Feito os 

apontamentos supra, INDEFIRO o petitório de fls. 129/130.No mais, 

determino à esta secretaria que seja cumprida integralmente a sentença 

proferida às fls. 90/94:1.EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Departamento de Água e 

Esgoto solicitando que encaminhe extrato atualizado do consumo e débitos 

existentes no período de janeiro de 2008 a março de 2013, do imóvel 

localizado na Av. Senador Fillinto Müller, 1627, Bairro Centro, de Várzea 

Grande.2.Com a resposta nos autos, encaminhe-se cópia aos autos 

principais de código 332845 e remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332845 Nr: 1529-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTORINO MONTEIRO DA SILVA NETO, VANIA 

MAZARELLO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FLAUZINO SÔDA, MARCIA REGINA 

TORRES LEGHI, PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4.493/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA 

- OAB:4493

 Vistos etc.

1 – Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 148, conforme requerido no 

petitório de fls. 164/165, observando que a diligência já está depositada às 

fls. 166.

2 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 256159 Nr: 13949-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MONTE REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO 

- OAB:OAB/MT 5812

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para confirmar a liminar concedida às fls. 73/76 e condenar o 

requerido a:a) obrigação de fazer consistente em realizar por 

funcionário(s) seu rigoroso controle diário dos prazos de validade e 

qualidade dos produtos expostos em sua área de vendas, não expondo 

produtos impróprios para o consumo à venda, devendo obedecer a 

legislação pertinente acerca do descarte dos produtos impróprios para 

consumo, sob pena de pagamento de multa equivalente a 1/3 (um terço) 

do salário mínimo nacional por unidade encontrada em desacordo com a 

obrigação aqui referida;b) arcar com os danos materiais sofridos pelos 

consumidores lesados, os quais correspondem ao valor do produto 

vencido ou preços divergentes, devendo os consumidores comprovarem 

nos autos próprios a aquisição do bem em situação irregular, nos termos 

dos artigos 95 a 98 do Código de Defesa do Consumidor. Os valores 

devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos dos juros de 

mora de 1% ao mês desde a data que o consumidor realizou a compra e 

de acordo com os enunciados nº 43 e 54, da súmula do Superior Tribunal 

de Justiça, com os danos morais decorrentes do mesmo fato, com a 

correção monetária desde o arbitramento da indenização individual e juros 

de mora a partir do evento danoso, qual seja a aquisição do produto em 

situação irregular nos dos enunciados nº 362 e 54, da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça;c) pagar indenização por danos morais difusos na 

monta de R$30.000,00 (trinta mil reais). O valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula 

nº 362 do C. STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

contar da data do evento danoso, ou seja, 23/06/2010, ;d) promover a 

publicação desta sentença em jornal de grande circulação em até 30 

(trinta) dias, após o trânsito em julgado da sentença, por pelo menos três 

vezes em dias diversos, sob pena de multa diária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 227705 Nr: 7918-57.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ARAUJO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE MURZIN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: karina Martins - OAB:8498, 

MARCIA APARECIDA ALBUQUERQUE - OAB:1.7845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELE G.DE ALMEIDA - 

OAB:10.549, THAYS KARLA MACIEL COSTA - OAB:6458/MT

 Vistos etc.
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A certidão de fls. 122, expedida de forma equivocada, impulsionou os 

autos para a intimação da parte exequente para se manifestar acerca da 

impugnação, sendo que na verdade, deveria intimar ambas as partes para 

se manifestar acerca do novo cálculo trazido pelo Sr. Contador Judicial.

 Desse modo, considerando que a estimativa encontra-se defasada, 

retornem os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de 

fls. 116/121.

 Com os cálculos nos autos, intimem-se as partes para manifestação. 

Prazo:10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 40631 Nr: 8442-35.2001.811.0002

 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: MARCELINA VILLAS BOAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA TOKICO KAHARATA, LUCIANO 

CONCATO, HELENA GRECCO CONCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Granconato Concato 

- OAB:11244, LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS - UNIVAG - OAB:MT 

18.062, Lyzia Menna Barreto - OAB:7329B, NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - UNIVAG - OAB:, Rafael Moraes Valente - OAB:21549

 Vistos.(...) Isto posto, determino:1)Intime-se o autor para que, no prazo de 

10 (dez) dias:A)Esclareça se Marta Betriz Tieman é de fato confinante do 

imóvel usucapiendo. Caso seja deverá informar seu endereço para 

citação;B)Informe e qualifique os demais confinantes, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito.2)Em sendo informado o 

endereço dos confinantes expeçam-se os respectivos mandados de 

citação, caso contrário, certifique-se e façam os autos imediatamente 

conclusos.3)Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) 

dias.4)DESENTRANHE-SE a petição e documentos constantes às fls. 

266/273, entregando-a ao seu subscritor, atentando-se ao disposto no art. 

336, do CNGC.Cumpra-se com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de 

processo META-2 do CNJ.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449988 Nr: 11889-06.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIA DA COSTA, JOSEFINA ZEFERINA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA DA COSTA LEMES, GETRUD EMMA 

PROST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028

 Vistos etc.

Na determinação de fls. 97, constato que a União manifestou desinteresse 

na ação (fls. 107/108), a requerida fora citada (fls. 105) e expedida carta 

citação à representante legal da única confiante (Imobiliária Glória Ltda), 

sendo certo que o Estado requereu prazo para manifestação (fls. 147).

Em assim sendo, procedo as seguintes deliberações:

1 – Cumpra-se o item “4” da decisão de fls. 97.

2 – Certifique-se a tempestividade da contestação apresentada pela 

requerida.

3 - Abra-se vista à parte autora para apresentar impugnação à 

contestação (fls. 109/126), tornando nula a certidão de fls. 146, haja vista 

que a Defensoria Pública possui prerrogativa de receber mediante entrega 

dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo, devendo 

se manifestar também acerca dos documentos juntados às fls. 155/177. 

Prazo: 15 dias.

4 – Por fim, diante da correspondência devolvida às fls. 153, verifica-se 

que não se obteve êxito na citação da confinante, inclusive o último 

endereço fora extraído do Sistema Infoseg, exaurindo a possibilidade de 

sua localização, pelo que determino que a confinante Imobiliária Glória 

Ltda, representada por sua sócia Getrud Emma Prost, seja citada via 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, fazendo constar as advertências 

legais.

4.1 – Decorrido o prazo sem resposta, certifique-se.

5 – Cientifique-se o Estado de Mato Grosso novamente acerca da 

presente ação.

6 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 420274 Nr: 22120-29.2015.811.0002

 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: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE FLEX MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para julgar 

procedente a demanda, declarando a inexigibilidade do débito discutido 

para condenar a embargada ao pagamento de indenização por dano moral 

e, por consequência, a improcedência do pedido contraposto.Sem razão à 

requerente, haja vista que por ocasião da prolação da sentença foram 

analisadas todas as provas constantes nos autos, as quais inclusive são 

mencionadas na fundamentação da sentença.Ademais, verifica-se que o 

embargante tem intenção de modificar a decisão por meio dos embargos 

de declaração, o que é inadmissível, uma vez que o aludido recurso não 

se presta a modificar uma decisão em sua essência e, como é cediço, não 

se pode contrariar a finalidade específica de um instituto.Ante o exposto, 

NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos termos supracitados, 

mantendo a sentença de fls. 75/79 incólume. Advirto o embargante que a 

interposição de recurso manifestamente protelatório poderá ensejar na 

condenação em litigância de má-fé; nos termos do art. VII do art. 80 c/c 81, 

ambos do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 322815 Nr: 19234-28.2013.811.0002

 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: JORGE LUIZ SGANZERLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PETROPOLIS LTDA, GEANE 

PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949/MT, MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978, Murilo Massoli Leirião - OAB:MT 21.405

 Vistos.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração constante às 

fls. 596/600 e 601/606, determino a intimação da parte autora/embargada 

para, querendo, se manifestar em 10 (dez) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Atente-se a Secretaria deste juízo ao disposto no art. 337 da CNGC, 

segundo o qual, nenhum processo deverá exceder a quantidade de 200 

(duzentas) folhas em cada um de seus volumes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 45616 Nr: 1300-43.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOMAT FRIGORÍFICO DE MATO GROSSO, 

ISAMU SANO, ORIDES TOSCANO, YEDA KOPPS SANO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

A vista do disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte executada para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca dos pedidos formulados 

pela parte credora de fls. 455/459 e fls. 473.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350635 Nr: 16302-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA, CETAP - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR BENEDITO DA MOTA, 

SUPERMERCADO CAMPOS LTDA - EPP, DOUGLAS NASSARDEN DE 

CAMPOS, ELVIS DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Equivocada a certidão de fls. 337, haja vista que segundo o § 2º do artigo 

134 dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da 

personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que 

será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

Diante disso cumpra-se integralmente a decisão de fls. 336.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 293877 Nr: 13905-69.2012.811.0002

 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: ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:SP 327.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18.017/A-MT

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Revogo os efeitos da tutela concedida às fls. 29.Condeno, 

ainda, a parte autora em custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, 

tendo em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça, neste tópico, a 

exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o 

art. 98, § 3º do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296785 Nr: 17160-35.2012.811.0002

 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): ANALICE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA - 

OAB:MT 20.626/O

 [...]DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: a) a comprovação da posse 

anterior da parte autora; b) a comprovação da posse mansa e pacífica 

exercida pela ré no período exigido no instituto da usucapião.1. Defiro a 

produção de prova pugnada por ambas as partes consistente na oitiva de 

testemunhas.2. Designo o dia 13 de maio de 2020, às 14h00min, para 

realização de audiência de instrução e julgamento, já tendo o autor 

apresentado o rol de testemunhas à fl. 200 e a requerida à fl. 206.Eventual 

complementação do rol de testemunhas deverá ocorrer dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias úteis da intimação desta decisão, sob pena de 

preclusão (art. 357, § 4º, do CPC).A intimação das testemunhas arroladas 

nos autos pelas partes deverá ser providenciada por estas (artigo 455, do 

CPC) e realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar ao processo, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (artigo 455, §1º, do CPC).Consigno que, a 

inércia na realização da intimação da testemunha importa na desistência 

de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do 

CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 397218 Nr: 9873-16.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ANTONIO PAIS, EMP, KATIA BEATRIZ 

MARCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI 

S.A-BANSICREDI, ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:MT 11.660/O, ERNESTO BORGES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o membro do Ministério Público não foi 

cientificado da sentença prolatada nos autos, portanto a certidão de fls. 

165 é equivocada, pelo que a torno nula.

Assim, dê-se ciência ao Parquet da sentença, bem assim para que se 

pronuncie sobre do depósito de fls. 178/179 e também acerca da forma 

pleiteada para a liberação dos valores às fls. 167/168.

Com a manifestação nos autos, conclusos para as deliberações 

pertinentes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 317845 Nr: 14198-05.2013.811.0002

 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: THIAGO COELHO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOREVINO CONCEIÇÃO DA SILVA, MARCO 

ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:MT 6.106, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para o a fim de 

condenar solidariamente os requeridos, MARCO ALVES DE ALMEIDA e 

LOREVINO CONCEIÇAÕ DA SILVA, a pagarem ao requerente, o valor de 

R$5.518,00 (cinco mil quinhentos e dezoito reais), a título de danos 

materiais, de atualização monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da 

ação, e juros de mora de 1% ao mês, contado da data do desembolso.Em 

razão da sucumbência recíproca, arcará a autora com o pagamento da 

metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em 

favor do Curador nomeado para a defesa da parte ré, estes fixados em 

20% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no 

artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor (fls. 

74); e a parte ré com o pagamento da outra metade das custas 

processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da 

parte autora, e igualmente fixados em 20 % do valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 
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desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449559 Nr: 11668-23.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSÉ PEREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ALBERTO BRANCO 

BIZZOCCHI - OAB:246079

 Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, JULGO 

PROCEDENTE a ação, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do 

CPC, para o fim de condenar o requerido Emerson José Pereira dos Reis 

ao pagamento das taxas condominiais de 10.03.2014, 10.05.2015, 

10.06.2015, 10.08.2015, 10.09.2015, 10.10.2015, 10.11.2015, 10.12.2015, 

10.01.2016, 10.02.2016, 10.03.2016, 10.04.2016 e 10.05.2016, e aquelas 

porventura vencidas no decorrer do processo, acrescidas de juros de 1% 

ao mês, contados a partir do vencimento de cada parcela, correção 

monetária pelo INPC e multa moratória de 2%, conforme previsão do artigo 

1336, § 1º, do Código Civil e do art. 323 do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte requerida a pagar as custas e despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.A 

execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no § 3º 

do artigo 98, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370460 Nr: 19769-20.2014.811.0002

 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: VICTOR AVELINO DE BARROS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:MT 12.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410

 Intimo a parte requerida para apresentar contrarrazôes no prazo de 

15(quinze)dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251206 Nr: 10486-12.2010.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BEM BOM LTDA-ME, SIDNEI 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL 'COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUPERMERCADO BEM BOM LTDA-ME, 

CNPJ: 32994790000164, Inscrição Estadual: 13.072.922-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido SIDNEI SOARES DA SILVA, brasileiro(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 Cobrança interposta por 

ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA, Cnpj: 36.966.422/0001-63 em face 

de Supermercado Bem Bom Ltda-ME, CnPj: 32.994.790/000164, na pessoa 

de seu sócio Sr. SIDNEI SOARES DA SILVA, Cpf: 380.075.501-78, 

requerendo seja a presente ação jugada totalmente procedente 

condenando o devedor a pagar ao credor a importância de R$ 62.102,00 

(sessenta e dois mil, cento e dois reais) acrescida de juros de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo índice oficial do INPC, tendo 

como data base 28 de julho de 2010, além das custas processuais e 

honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista que o edital expedido às fls. 

104 não fora publicado, restando prejudicada o ato conciliatório, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 28 de maio de 2020, às 

13h00min.Proceda a citação/intimação da parte requerida via edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, fazendo constar as advertências contidas na 

decisão de fls. 89.Publique-se o edital em tempo hábil para realização do 

ato, posto que o processo encontra-se incluso na Meta 2.Intime-se e 

cumpra-se.

Observações: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO do(s) Requerido(s) para que 

compareça(m) à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO que se realizará no dia 28 

de MAIO de 2020, às 13h00min, no Edifício do Fórum, com endereço ao 

final indicado

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, Bartyra Rossana 

Miyagawa, digitei.

Várzea Grande, 06 de março de 2020

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429466 Nr: 510-68.2016.811.0002

 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: ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Certifico que o advogado do Requerente, MILTON JONES DE AMORIM 

VIEIRA, OAB/MT 16.216, não estava cadastrado nos presentes autos, o 

que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual encaminho o o movimento 

"Despacho->Mero expediente", de 19/02/2020, para nova publicação: 

"Vistos etc. Da análise dos autos, constata-se que a parte requerida 

acostou aos autos informações do acordo entabulado entre as partes (fls. 

81), todavia, em seguida a parte requerente manifestou-se pedindo o 

cumprimento de sentença fls. 84. Deste modo, intime-se às partes para 

esclarecerem o que de fato postulam nessa fase processual. Prazo: 10 

(dez dias). Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429452 Nr: 497-69.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO BISPO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILTON JONES 

AMORIM, para devolução dos autos nº 497-69.2016.811.0002, Protocolo 

429452, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95252 Nr: 4792-04.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE, CARLOS 

RESENDE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAIR F. DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRÍCIO CABRAL 

GOMES - OAB:6.337/MS, PATRICK ALVES COSTA - OAB:MT 7.993-B

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca dos oficios, juntados ás 

fls. 261/263, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 6243 Nr: 3289-89.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ZULLI, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, 

LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065, MONIQUE 

GARCIA VAZ - OAB:MT/9176-E

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO a presente ação executiva, com fundamento no inciso VI 

do artigo 485 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416082 Nr: 19944-77.2015.811.0002

 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: ORLANDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA - SOCIEDADE 

HOSPITALAR CUIABANA S/A, MUNIL DA SILVA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORREA MORAES - 

OAB:17965, VANDERLEIA BATISTA TEODORO - OAB:19202/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6524-B, PEDRO OVELAR - OAB:MT 6.270

 Intimação as partes para se manifestarem acerca de laudo pericial 

acostado às fls. 352/373, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340450 Nr: 8288-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MACHRI MARCON, DORIVAL MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMÉZIO BARBOSA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:15773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-COMARCA VÁRZEA GRANDE - OAB:

 INTIMAÇÃO do Autor para manifestar acerca do Ofício n. 245/2020 do 

Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande - MT (fls. 173/174), no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386106 Nr: 2699-53.2015.811.0002

 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: EMÍLIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - 

OAB:17.992-MT

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

OAB:MT 13.241-A

 INTIMAÇÃO da Autora para manifestar nos autos, uma vez que requereu 

o desarquivamento dos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19753 Nr: 2049-31.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTER DIESEL MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RIPKE BELMONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

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

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

91,02, 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): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 20379 Nr: 859-72.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.N.COMÉRCIO IMP. E EXP. DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3.837/MT

 Vistos.

Aguarde-se a realização do ato designado no feito em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428292 Nr: 26449-84.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA AQUINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:MT 14.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,12, totalizando em R$ 

562,52 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318223 Nr: 14819-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS MARIA DE QUATA LTDA, SONIA MARIA 

REBELLO PRETELLI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA, ALEX 

NOGUEIRA DE FREITAS, BENEDITO HILÁRIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA SILVA RAMOS - 

OAB:281496/SP, EURIPES GOMES PERREIRA - OAB:3738, LUIZ 

CARLOS GUIMARAES - OAB:40256/SP, LUIZ GERALDO F. GUIMARÃES 

- OAB:129959/SP, RENATO APARECIDO TEIXEIRA - OAB:210678/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 14819-02.2013.811.0002 CÓDIGO: 318223

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: TRANS MSRIA DE QUATA LTDA E SONIA MARIA 

REBELLO PRETELLI

PARTE RÉ:AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA, ALEX NOGUEIRA DE 

FREITAS E BENEDITO BENEDITO HILÁRIO DO NASCIMENTO

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA PARTE RÉ, ALEX 

NOGUEIRA DE FREITAS, CPF Nº 023.457.891-23, E BENEDITO HILÁRIO DO 

NASCIMENTO, CPF Nº 353.729.071-34, 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, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte 

autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 78.036,65. 

Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: A autora prestou 

serviços de transporte de cargas, no itinerário Quatá/SPCuiabá/MT e 

interior, em favor da requerida. Como parte do pagamento dos referidos 

serviços, foram emitidos/transmitiu os cheques descritos na tabela abaixo, 

em favor da autora, sacados contra os Bancos Sicredi S.A, Itaú S.A e 

Bradesco S.A que, no entanto, não puderam ser liquidados, pois estavam 

sem provisão de fundos, motivo foram todos devolvidos pelo banco 

sacado. Dessa forma, possuindo a autora, prova escrita, sem natureza de 

título executivo, que consubstancia a existência de uma dívida certa, 

líquida e exigível, evidente o cabimento e a viabilidade do presente pedido 

monitório. O crédito da autora decorrente dos cheques prescritos que, 

nominalmente, somava o valor de R$ 63.912,37(sessenta e três mil 

novecentos e doze reais e trinta e sete centavos) e, atualizados até 

30.06.2013, perfaz a quantia de R$ 78.036,65(setenta e oito mil e trinta e 

seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme valores 

individualizados na tabela abaixo e, pormenorizadamente detalhados, na 

planilha de cálculo que acompanha a petição inicial, elaborada em versão 

resumida e em versão circunstanciada.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc.1 - Nada obstante o pedido de citação 

por edital de fls. 84, expedi ofício à Receita Federal, via Sistema Infojud, 

obtendo-se como endereço fiscal da parte requerida o mesmo constante 

da exordial, donde já restou frustrada tentativa de citação, consoante se 

observa da certidão de fls. 49 e 56.Do mesmo modo, considerando que na 

consulta realizada, a qual segue anexa, não revela mudança de endereço 

da empresa ré, procedi também consulta do CPF dos responsáveis/sócios 

da empresa, Alex Nogueira de Freitas e Benedito Hilário Nascimento, para 

quem deve ser direcionada a citação.E, nada obstante já haver tentativa 

citação do responsável da empresa requerida, Sr. Alex Nogueira de 

Freitas, este não foi encontrado no endereço posto no mandado de fls. 80. 

Assim, expeça-se mandado de citação à empresa requerida, na pessoa 

dos seus sócios ALEX NOGUEIRA DE FREITAS e BENEDITO HILÁRIO DO 

NASCIMENTO, cujo endereço encontra-se na consulta realizada, anexo a 

esta decisão. 2 - Caso reste negativa a citação da empresa requerida na 

pessoa de seus sócios, desde já defiro o pedido de fls. 84 e determino a 

citação por edital da empresa requerida AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY 

LTDA, com o prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257 do 

referido Código. 3 - Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que 

deverá ser certificado, mister se faz a designação de curador especial ao 

réu revel Emerson, e em atenção ao art. 9º, inc. II do Código de Processo 

Civil, nomeio, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para 

representar a parte requerida, devendo ser intimada para apresentação 

de contestação no prazo legal. 4 - Intime-se e cumpra-se, com as 

providências necessárias.

Eu, ADELIA DE SOUZA GERMANO, digitei.

 Várzea Grande - MT, 9 de março de 2020.

BARTYRA ROSSANA MIYAGAWA

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294124 Nr: 14197-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON APARECIDO MENDES, VIVIANE 

APARECIDA GOMES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito 

da diligência do Oficial de Justiça, na conta eletrônica do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do Mandado de 

citação no bairro 23 de setembro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 539910 Nr: 31761-55.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MORENO GARCIA, LUCILENE DOS 

SANTOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLAINE DE FIGUEIREDO 

FREITAS - OAB:10.101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, RICARDO A. DE LAMÔNICA I. PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.679

 Intimo a parte executada, para, no prazo de 10 (dez)dias manifestar-se e 

requerer o que entender de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440375 Nr: 6964-64.2016.811.0002

 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: NATHALIA MAXIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

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

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,12, totalizando em R$ 

562,52, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441090 Nr: 7344-87.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDILSON RODRIGUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE 

- QUADRA 15

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CANDIDO DE 

SOUZA - OAB:20282

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 215,35, totalizando em R$ 

628,75, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548384 Nr: 8988-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEIXO DONATO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. CUSTODIO & CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:MT 17.956-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:MT 3.837

 Certifico que, as alegações finais da autora foram ofertadas no prazo 

legal , em sendo assim intimo a parte requerida para apresentar os 

memoriais escritos no prazo de quinze dias .nada mais .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267781 Nr: 10807-13.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FACCHIN ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FACCHIN ROCHA - 

OAB:MT 22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JACÓ 

CHEKERDEMIAN - OAB:MS 3.556, FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN 

JUNIOR - OAB:16.956 MS

 Certifico que os advogados da parte Executada indicados para 

receberem intimações, não estavam cadastrados nos autos, o que foi 

regularizado nesta data, motivo pelo qual encaminho o movimento 

"Decisão->Determinação", de 30/01/2020, para nova publicação: "Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença com relação aos honorários advocatícios nas fls. 243/248. 

Ante o exposto, intime-se a parte executada/requerente para que cumpra 

o determinado na sentença proferida por este juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no prazo 

mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do 

NCPC. Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, NCPC). Procedam-se às alterações necessárias, 

vez que se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fazendo constar como 

exequente LEANDRO FACCHIN ROCHA e como executado PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (SEGURADORA LÍDER). Intimem-se e 

cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221459 Nr: 1680-22.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOMENA SILVANDIRA PADAVINI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVISA PRODUTOS AGROPECUARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO G RIBEIRO DE ARAÚJO 

- OAB:9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762

 Intimação ao requerido para manifestar sobre o abandono desta ação 

pela parte autora, nos termos da súmula 240 do STJ, no prazo de dez 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004608-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDES PRZYBYLSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA (REU)

MARYELA CRISTINA CINTRA ROSA (REU)

P.P DE SOUZA EIRELI - ME (REU)

ADEMAR RIGOTI FILHO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004608-40.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): LEONILDES PRZYBYLSKI REU: ADEMAR RIGOTI FILHO, P.P DE 

SOUZA EIRELI - ME, MARYELA CRISTINA CINTRA ROSA, VINICIUS CINTRA 

PADILHA DA CUNHA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO LIMIONAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por LEONILDES PRZYBYLSKI em desfavor de 

ADEMAR RIGOTI, COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPÉRIO LTDA – ME, CINTRA 

COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA – ME, aduzindo, em síntese, 

que firmou contrato de compra e venda de veículo, cuja propriedade é da 

terceira ré, sendo todo o negócio intermediado pelo primeiro requerido, 

contudo após o pagamento do bem afirma que o antigo proprietário 

postergou a transferência do carro. Afirma que promoveu o pagamento de 

R$600,00 (seiscentos reais) destinado somente à transferência do 

veículo, que os segundos requeridos possuíam a autorização assinada 

recaindo sobre estes a responsabilidade em proceder com a transferência 

junto ao DETRAN/MT, o que não fizeram. Narra que, com o vencimento da 

documentação do veículo efetuou o pagamento deste, mas não pôde 

retirá-lo e quando o sobrinho da autora foi parado em uma blitz o veículo 

foi apreendido em 14.11.2019, bem assim afirma que foi surpreendida ao 

descobrir que o bem possuía uma restrição judicial. Liminarmente requer 

que, a parte ré seja compelida a promover o pagamento de todos os 

encargos para que o veículo seja retirado do veículo do pátio do Detran e 

seja transferido para o nome da autora, sob pena de multa diária. 

Alternativamente, requer que em caso de descumprimento da decisão, o 

contrato seja rescindido por culpa exclusiva do vendedor e o valor do 

financiamento seja restituído à autora. No mérito, pugna pela procedência 

da ação com a confirmação da liminar e que a parte ré seja condenada ao 

pagamento de indenização à título de danos materiais e morais. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Em análise do pedido de tutela de urgência, 

tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e 

antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. Inicialmente, cumpre registrar que o artigo 

123, I, §1º, define que a responsabilidade pela transferência dos 

documentos do carro é do comprador e, apesar da autora afirmar que foi 

o antigo proprietário quem dificultou a transferência do bem, os 

documentos trazidos aos autos divergem de tal alegação. Extrai-se dos 

autos que, a parte autora tão somente buscou os requeridos para agilizar 

a transferência do bem após a apreensão do veículo e descoberta de 

constrição judicial, tanto que nas conversas via Whatsapp trazidas aos 

autos, as quais não possuem data, foi dito diversas vezes que a pressa 

da autora seria devido ao acúmulo de diárias que teria que pagar ao pátio 

do Detran, bem assim destaca-se que na conversa registrada sob id. 
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29132955- Pág. 40 consta fotografia enviada pela requerente do recibo 

devidamente assinado e reconhecido em cartório. De outro norte, a 

requerente afirma ter efetuado o pagamento de R$600,00 (seiscentos 

reais) para que fosse efetuada a transferência do veículo, o que, 

aparentemente, seria referente ao serviço de despachante, contudo 

inexiste nos autos qualquer recibo desse valor e apesar de se fazer 

menção deste nas suas conversas com o requerido Ademar, não há 

qualquer confirmação quanto ao adimplemento de tal quantia (id. 29132955 

- Pág. 55, 60). Verifica-se ainda que, o requerido Ademar, inclusive, afirma 

em parte da conversa que não há qualquer despachante realizando o 

serviço e que este estaria resolvendo “no esquema” (id. 29132955 – Pág. 

52). De outra banda, nas conversas trazidas aos autos com o 

representante da terceira requerida, ora proprietário do bem, este frisa 

que já teria entregue o recibo para o primeiro requerido, ora intermediador 

da venda, bem assim afirma que o veículo foi bloqueado judicialmente 

porque ainda constava em nome empresa, restando demonstrado ter 

prestado auxílio à parte autora quanto ao levantamento de constrição 

judicial, conforme conversa de id. 23132955 – Pág. 14. Ademais, 

verifica-se que a autora teve concedido pedido liminar em seu favor 

quanto à retirada de constrição judicial, uma vez que aquele juízo 

constatou que a venda foi anterior à penhora ocorrida em ação executiva, 

conforme expresso na decisão proferida nos Embargos de Terceiro n. 

1002799-15.2020.811.0002 opostos pela autora (id. 29132323 – Pág. 2-3). 

Logo, no caso em apreço o que se verifica é a ausência de probabilidade 

de direito, posto que nos documentos trazidos pela própria autora esta 

demonstra que estava na posse do recibo, não tendo demonstrado o 

pagamento dos serviços de despachante ao primeiro requerido que 

pudesse compelir este a cumprir com o procedimento de transferência, 

bem assim a liminar concedida em seu favor em Embargos de Terceiro 

evidenciou que a constrição judicial ocorreu após à aquisição do bem. 

Desse modo, verifica-se que apesar de na peça inicial a parte autora 

afirmar ter adquirido o veículo em setembro de 2019, consta no extrato do 

veículo que esta firmou contrato de financiamento para aquisição do bem 

em setembro de 2018 (id. 29132954 – Pág. 1) e considerando que todas 

as multas e infrações registradas foram posteriores a aquisição do bem, 

estas também são de responsabilidade da autora, a qual já se encontrava 

na posse do bem. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela parte autora, pois 

ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Cite-se/ 

intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 28 de 

maio de 2020, às 15h20min constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, 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 aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO à autora os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 05 de março de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004708-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO NERY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004708-92.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): ANESIO NERY REU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por ANÉSIO NERY em desfavor de 

EMPREENDIMENTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, CARLOS 

BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA. e JR. CONSTRUÇÕES 

EIRELI pelos fatos e fundamentos da exordial. Narra que, adquiriu da 

Imobiliária Nossa Senhora da Guia em 30/08/1982 o Lote 28 da Quadra 57 

e o Lote 01 da Quadra 59, ambos localizados no Loteamento “Parque 

Paiaguás”, situado na cidade de Várzea Grande-MT, registrados nas 

matrículas n.º 62.721 e n.º 62.727 do 1º Ofício Serviço Notarial e de 

Registro de Várzea Grande-MT, os quais se encontravam averbados em 

nome do Requerente, conforme matrícula n.º 21.602 perante o 5º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT. Afirma que, 

quitou o valor dos imóveis adquiridos, contudo, recentemente verificou que 

a terceira requerida começou a construir casas para vender e ao buscar 

informações junto ao cartório verificou que a segunda requerida procedeu 

o cancelamento da averbação da escritura em nome do autor, bem assim 

afirma que ao entrar em contato com a primeira requerida esta informou ter 

realizado a venda dos imóveis à segunda ré. Em sede de tutela provisória 

pugna ser imitido na posse dos imóveis com a paralisação da construção 

da ré, afirma que os terrenos estão vazios sem qualquer edificação. No 

mérito, pugna procedência da presente demanda com a confirmação da 

liminar, seja declarada a nulidade da averbação existente na escritura 

pública, condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos 

danos materiais. É o relatório. Fundamento e decido. Em análise do pedido 

liminar do autor, entendo que é incabível a análise deste nos termos 

postos na atual fase do feito 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. Ademais, a constatação da veracidade 

dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente, está 

condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório, sendo 

temerária a sua imissão na posse dos bens. Denota-se do acervo 

fotográfico trazido aos autos que os terrenos possuem construções 

avançadas, quiçá completamente terminadas (id. 29176588 – Pág. 1-3), 

logo, entendo ser descabida a imissão do autor, haja vista o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a hipossuficiência 

financeira deste motivo pelo qual não merece prosperar a tutela 

pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA com fulcro no artigo 300, do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para levantar o depósito e 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 28 de 

maio de 2020, às 13h20min, consigno que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

ato (artigo 335, inciso I, 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. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo ao autor os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos moldes ditados pelo artigo 98 do 

CPC. Por fim, considerando que a parte autora possui idade superior a 60 

(sessenta) anos, o art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) lhe 

assegura a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na 

execução dos atos e diligências judiciais. Dessa forma, procedam-se as 

devidas anotações nos registros dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004620-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MODTKOWSKI GALANTE DE ANDRADE (AUTOR(A))

JOSUE NATANAEL SILVA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004620-54.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): JOSUE NATANAEL SILVA DE ANDRADE, CAROLINA 

MODTKOWSKI GALANTE DE ANDRADE REU: BRDU SPE VARZEA 

GRANDE LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E 

TUTELA DE EVIDÊNCIA proposta por JOSUÉ NATANAEL SILVA DE 

ANDRADE e CAROLINA MODTKOWSKI GALANTE DE ANDRADE em 

desfavor de BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA., aduzindo, em síntese, 
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que firmou com a requerida um contrato de compra e venda de um imóvel 

localizado no bairro planejado Parque das Águas e que o prazo para 

conclusão da obra e entrega do bem era para junho de 2016, porém já 

decorreu 38 meses de atraso, motivo pelo qual tem interesse na rescisão 

do contrato firmado. Em sede de tutela de urgência, requer pela 

determinação para que a requerida promova o depósito de 100% do valor 

já pago pelos autores, devidamente atualizado e acrescido de juros, ou, 

alternativamente, em sede de tutela de evidência requer que após a 

apresentação da defesa seja determinado o depósito integral, ou, o 

depósito de 80% do montante já pago afim de garantir o juízo. Ainda em 

sede de liminar requer que seja declarada a rescisão do contrato em 

discussão com a devolução imediata de 100% do valor pago e que a ré se 

abstenha de realizar qualquer cobrança das parcelas vincendas e de 

enviar os dados do autor aos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, 

requer pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela inversão 

do ônus da prova. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Pois 

bem. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Visa o autor a devolução imediata dos valores pagos e a 

declaração de rescisão contratual, bem assim a suspensão da 

exigibilidade do contrato de compra e venda firmado com a requerida, bem 

como que a ré se abstenha de negativar seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito Em análise do pedido liminar do autor, entendo que é 

incabível o pedido para declaração da rescisão contratual e devolução de 

valores pagos em qualquer percentual, pois ocorreria o exaurimento do 

mérito na atual fase do feito 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. Ademais, a constatação da veracidade 

dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente, está 

condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório, sendo 

temerária a rescisão contratual e devolução de valores em sede liminar. 

Registro ainda a existência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, tendo em vista a hipossuficiência financeira do autor, motivo pelo 

qual INDEFIRO o pedido de declaração de rescisão contratual e devolução 

imediata dos valores pagos. De outro lado, na apreciação do pedido de 

suspensão de cobrança das parcelas vincendas verifica-se que os 

requisitos para concessão da tutela restaram evidentes no caso. Nesse 

ponto, a probabilidade do direito restou evidenciada pela documentação 

juntada aos autos, a qual comprova que a requerente firmou contrato de 

compra e venda de imóvel com a requerida, e que esta extrapolou o prazo 

de entrega, bem como o prazo de tolerância. Já o fundado receio de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de o 

requerente ser impelido a pagar por um bem pelo qual não tem mais 

interesse, fato que por certo compromete a renda familiar e os impede de 

fazer novos investimentos. Nesse mesmo sentido, o perigo da demora 

evidencia-se no fato de que não sendo deferida a tutela, a parte autora 

poderá sofrer os funestos prejuízos de ter o nome incluído nos cadastros 

de inadimplentes, o que certamente, restringirá seu crédito, expondo-a a 

constrangimento. Por outro lado, neste caso não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza 

jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que 

presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, 

para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as 

partes, devendo a requerida se abster de incluir os dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 28 de maio de 2020, às 13h40min, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 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 aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC, bem como defiro a inversão do ônus da prova. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006799-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELY CRAVO DE ANDRADE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006799-58.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

28 de maio de 2020 às 08h40min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, 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 aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO ao autor os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004761-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AGOSTINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW WORLD IMOBILIARIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004761-73.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): GONCALO AGOSTINHO DA SILVA REU: NEW WORLD 

IMOBILIARIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por GONÇALO AGOSTINHO DA SILVA em desfavor de NEW WORD 

IMOBILIÁRIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. e TRÊS PONTAS 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME., aduzindo, em síntese, que 

firmou com a parte ré contrato de compra e venda de imóvel, contudo não 

tem mais condições de arcar com o valor do bem e pretende a rescisão 

contratual com o reembolso total do montante pago. Em sede de tutela de 

urgência, requer que a ré cancele qualquer cobrança das parcelas 

vincendas e de enviar os dados do autor aos órgãos de proteção ao 

crédito. No mérito, pugna pela rescisão contratual e a devolução do valor 

integral do que já foi pago pelo requerente. Ao final, requer pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela inversão do ônus da 

prova. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Pois bem. Nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em 

análise do pedido liminar do autor, entendo que o pedido de suspensão de 

cobrança das parcelas vincendas merece prosperar, haja vista o 

interesse do autor na rescisão contratual. A probabilidade do direito restou 

evidenciada pela documentação juntada aos autos, a qual comprova que a 

requerente firmou contrato de compra e venda de imóvel com a requerida. 

Já o fundado receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

evidencia-se no fato de o requerente ser impelido a pagar por um bem pelo 

qual não tem mais interesse, fato que por certo compromete a renda 

familiar. Nesse mesmo sentido, o perigo da demora evidencia-se no fato 

de que não sendo deferida a tutela, a parte autora poderá sofrer os 

funestos prejuízos de ter o nome incluído nos cadastros de inadimplentes, 

o que certamente, restringirá seu crédito, expondo-a a constrangimento. 

Por outro lado, neste caso não há risco de irreversibilidade do provimento 

final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser 

revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos. Ante o 
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exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos 

termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a suspensão da 

exigibilidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte 

requerida se abster de efetuar cobranças e de incluir os dados do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito. Cite-se/ intime-se o réu, com 

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

conciliação que designo para o dia 28 e maio de 2020, às 14h00min, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 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 aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes do art. 98 e 99 do CPC, bem como defiro a inversão do ônus da 

prova. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 

03 de março de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004423-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PACHECO DE OLIVEIRA BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW WORLD IMOBILIARIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004423-02.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): ALESSANDRO PACHECO DE OLIVEIRA BARROS REU: NEW 

WORLD IMOBILIARIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por ALESSANDRO PACHECO DE OLIVEIRA BARROS 

em desfavor de NEW WORD IMOBILIÁRIA ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTDA. e TRÊS PONTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA-ME., aduzindo, em síntese, que firmou com a parte ré contrato de 

compra e venda de imóvel, sendo informado que depois de 06 meses 

poderia iniciar as obras, contudo tomou conhecimento posteriormente que 

o prazo real era de 48 meses, motivo pelo qual entende ter sido ludibriado. 

Em sede de tutela de urgência, requer que a ré cancele qualquer cobrança 

das parcelas vincendas e de enviar os dados do autor aos órgãos de 

proteção ao crédito. No mérito, pugna pela rescisão contratual e a 

devolução do valor integral do que já foi pago pelo requerente. Ao final, 

requer pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela inversão 

do ônus da prova. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Pois 

bem. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Em análise do pedido liminar do autor, entendo que o pedido de 

suspensão de cobrança das parcelas vincendas merece prosperar, haja 

vista o interesse do autor na rescisão contratual. A probabilidade do 

direito restou evidenciada pela documentação juntada aos autos, a qual 

comprova que a requerente firmou contrato de compra e venda de imóvel 

com a requerida. Já o fundado receio de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo evidencia-se no fato de o requerente ser impelido a pagar 

por um bem pelo qual não tem mais interesse, fato que por certo 

compromete a renda familiar. Nesse mesmo sentido, o perigo da demora 

evidencia-se no fato de que não sendo deferida a tutela, a parte autora 

poderá sofrer os funestos prejuízos de ter o nome incluído nos cadastros 

de inadimplentes, o que certamente, restringirá seu crédito, expondo-a a 

constrangimento. Por outro lado, neste caso não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza 

jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que 

presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as 

partes, devendo a parte requerida se abster de efetuar cobranças e de 

incluir os dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Em que pese 

a manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, designo audiência de conciliação que designo para o dia 

28 de maio de 2020, às 14h20min constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a requerida, 

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

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, 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 (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

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. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes do art. 98 e 99 do CPC, bem como defiro a inversão do ônus da 

prova. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 03 de março de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006875-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LOPES DE BRITO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006875-82.2020.8.11.0002 

AUTOR: MILTON LOPES DE BRITO LIMA REU: VIVO S.A. Trata-se de 

AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MILTON 

LOPES DE BRITO LIMA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A 

aduzindo, em síntese, que se surpreendeu quando teve seu cadastro 

recusado junto ao comércio local com a informação de que seu CPF 

constava na lista de inadimplentes do SERASA e SPC devido à inserção 

realizada pela requerida. Afirma que, não se lembra de ter contratado os 

serviços da empresa ré, tendo a negativação lhe gerado muito 

constrangimento, motivo pelo qual alega a nulidade do débito e pleiteia a 

indenização pelos danos morais. Liminarmente, requer que a demandada 

seja compelida a retirar os seus dados da lista de inadimplentes do SPC e 

Serasa, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela procedência da 

ação com a declaração de inexistência de débito e condenação pelos 

danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela concessão da justiça 

gratuita e inversão do ônus da prova. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Em análise do pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é 

gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais 

podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de 

medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e 

perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, 

para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou 

executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. No 

presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, pois se faz incontestável a existência de prejuízo para a 

parte caso tenha que aguardar o término da demanda para ter seus dados 

excluídos da lista de inadimplentes que vem lhe obstando de realizar 

compras a prazo em determinados estabelecimentos. Já a probabilidade 

do direito restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, 

comprovando a negativação existente em nome da parte autora. Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos 

termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 

reais) limitada à 5.000,00 (cinco mil reais). Cite-se/ intime-se o réu, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 290 de 420



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

conciliação que designo para o dia 28 de maio de 2020, às 14h40min, 

consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

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. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Por fim, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e ante a relação de 

consumo inconteste, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004368-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004368-51.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE REU: ORLEANS 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA proposta por WILLIAN HENRIQUE ALVES PEREIRA LEITE em 

desfavor de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. e CIPASA VÁRZEA 

GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, aduzindo, em 

síntese, que firmou com a requerida contrato de compra e venda para a 

aquisição de unidade habitacional no Condomínio Urbanístico Verana 

Várzea Grande I com previsão de entrega para setembro de 2018 com 

tolerância de atraso de 180 dias. Afirma que, o empreendimento não está 

pronto e inexiste previsão para entrega do imóvel, motivo pelo qual 

pretende a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores e 

indenização pelos lucros cessantes e danos morais. Em sede de tutela de 

urgência, requer pela determinação para que seja suspensa a exigibilidade 

do contrato em discussão e que a parte requerida se abstenha de inserir 

os dados do autor em quaisquer cadastros restritivos de crédito, sob pena 

de aplicação de multa diária. Ao final, requer pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e pela inversão do ônus da prova. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor a suspensão 

da exigibilidade do contrato de compra e venda firmado com a requerida, 

bem como que a ré se abstenha de negativar seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos 

supramencionados restaram evidentes no caso. Nesse ponto, a 

probabilidade do direito restou evidenciada pela documentação juntada 

aos autos, a qual comprova que a requerente firmou contrato de compra e 

venda de imóvel com a requerida, e que esta extrapolou o prazo de 

entrega, bem como o prazo de tolerância. Já o fundado receio de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de o requerente 

ser impelido a pagar por um bem que não pretende mais ter, fato que por 

certo compromete a renda familiar e os impede de fazer novos 

investimentos no ramo imobiliário para concretizar o sonho da casa 

própria. E, o perigo da demora evidencia-se no fato de que não sendo 

deferida a tutela, a parte autora poderá sofrer os funestos prejuízos de ter 

o nome incluído nos cadastros de inadimplentes, o que certamente, 

restringirá seu crédito, expondo-a a constrangimento. Por outro lado, não 

há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria 

natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, 

desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, 

para determinar que a suspensão da exigibilidade do contrato firmado 

entre as partes, devendo a requerida se abster de incluir os dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Cite-se/ intime-se o réu, com 

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

conciliação que designo para o dia 28 de maio de 2020, às 15h00min, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 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 aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes do art. 98 e 99 do CPC, bem como defiro a inversão do ônus da 

prova. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 

03 de março de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007042-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLLO DE SOUZA MONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA OAB - MT26088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007042-02.2020.8.11.0002 

REQUERENTE: DANYLLO DE SOUZA MONTES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DANYLLO DE SOUZA 

MONTES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, alegando, em síntese, que foi surpreendido com o corte no 

fornecimento de energia elétrica, sendo alegado a existência de débitos e 

ao solicitar a 2ª via dos débitos verificou que havia registrado uma dívida 

no valor de R$14.682,00 (quatorze mil seiscentos e oitenta e dois reais), a 

qual entender ser indevida, posto que suas faturas anteriores não 

ultrapassam R$100,00 (cem reais). Em sede de tutela antecipada de 

urgência, requer que a requerida se restabeleça os serviços de 

fornecimento de energia elétrica da UC n. 6/382697-1, bem como 

suspenda a dívida até que seja informado do que se trata o débito do 

imóvel de propriedade do autor. No mérito, pugna pela declaração de 

inexistência do débito no valor de R$14.682,00 (quatorze mil seiscentos e 

oitenta e dois reais), devendo ser excluído os apontamentos restritivos em 

nome do autor e que a requerida seja condenada ao pagamento de 

indenização pelos danos morais ocasionados. Ao final, requer pela justiça 

gratuita, inversão do ônus da prova. Juntou documentos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias restou 

unificado na parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), 

consolidando-se sob a insigne da tutela provisória de urgência e de 

evidência, sendo esta primeira fundada no perigo da demora e 

probabilidade do direito (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo (artigo 311, CPC). No presente caso, verifica-se 

que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido 

de tutela de urgência antecipada, todavia em análise da exordial e 

documentos trazidos pela autora, entendo que o pleito liminar não merece 

prosperar. O requerente afirma que não está inadimplente com a requerida 

e que desconhece o débito alegado pela ré no valor de R$14.682,00 

(quatorze mil seiscentos e oitenta e dois reais). Entretanto, consta nos 

autos o extrato de contas da referida unidade consumidora, no qual 

consta a pendência de diversas faturas referentes aos meses de 

setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, cuja soma dos débitos 

ultrapassa em muito o valor do débito em discussão, conforme 

documentos de id. 29791975 – Pág. 1-2. Ademais, não foi demonstrado 
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nos autos em que data se deu o corte energia e tendo em vista que o 

autor está inadimplente com as faturas atuais, não restou demonstrado a 

probabilidade do direito ou o perigo da demora, uma vez que existem 06 

meses de faturas pendentes de pagamento, logo, ao que tudo indica, o 

imóvel se encontra com o fornecimento de energia elétrica suspenso há 

um bom tempo. Pois bem. O Poder Judiciário não pode chancelar o 

consumo de energia elétrica presente e futuro, sob a mera alegação da 

essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência autoriza a 

suspensão do serviço e negativação de dados do devedor. Ante o 

exposto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos 

do artigo 300, do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 28 de maio de 2020, às 15h40min, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 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. Após a contestação, vistas à 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, DEFIRO a JUSTIÇA 

GRATUITA e, ante a relação de consumo inconteste, defiro a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 06 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007206-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007206-64.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por GYSELDA MARIA DE SOUZA GUERRA 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, alegando, em síntese, é proprietária da residência localizada na Rua 

dois, n. 23, bairro Jardim Tarumã, Várzea Grande/MT que possui a UC n. 

6/381282-3, que se mudou para Curitiba-PR e deixou o imóvel com outras 

pessoas residindo. Narra que, retornou para esta urbe e necessita voltar 

a morar no imóvel, contudo a energia está cortada e existem diversas 

cobranças de recuperação de consumo por supostas irregularidades 

encontradas. Afirma que, tentou realizar o parcelamento do débito, 

contudo a proposta da requerida eleva o débito original em mais de sete mil 

reais, o que entende ser inaceitável pelo acréscimo abusivo de juros, bem 

assim alega que sua média de consumo em Curitiba/PR era de 80KWh de 

consumo. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer que seja 

determinado que a requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora n. 6/381282-3 em virtude das faturas 

recuperadas no valor de R$10.343,37 (dez mil trezentos e quarenta e três 

reais e trinta e sete centavos) ou quaisquer outras que não condizem com 

a média de consumo da parte autora e requer que a ré se abstenha/retire 

os seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer pela 

justiça gratuita, inversão do ônus da prova. Juntou documentos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias 

restou unificado na parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 

311), consolidando-se sob a insigne da tutela provisória de urgência e de 

evidência, sendo esta primeira fundada no perigo da demora e 

probabilidade do direito (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo (artigo 311, CPC). No presente caso, verifica-se 

que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido 

de tutela de urgência antecipada, todavia em análise da exordial e 

documentos trazidos pela autora, entendo que o pleito liminar não merece 

prosperar. A requerente afirma que está inadimplente apenas com as 

faturas referente à recuperação de consumo, entretanto no documento de 

id. 29765975 – Pág. 1-4 restou demonstrado que não se trata apenas de 

recuperação de consumo, pois houve um parcelamento de débito junto à 

requerida em outubro de 2015, o qual teve 24 (vinte e quatro) parcelas 

inadimplidas, o que, aparentemente, justificaria os juros impostos pela 

requerida no novo parcelamento pretendido pela autora, haja vista o lapso 

temporal decorrido e o valor do débito existente. Tem-se que a autora 

afirma que os valores cobrados não condizem com seu consumo e para 

demonstrar tal alegação trouxe aos autos fatura de energia de sua 

residência em Curitiba/PR, todavia esta não pode ser utilizada como 

parâmetro para média de consumo, até porque havia outras pessoas 

residindo na casa da requerente nesta urbe, conforme narrado na 

exordial. Ademais, não foi demonstrado nos autos em que data se deu o 

corte energia e denota-se que a autora está inadimplente com diversas 

faturas, logo, inexiste a probabilidade do direito ou o perigo da demora, 

bem assim considerando que a autora sequer residia nesta comarca e 

tendo em vista a quantidade de faturas inadimplidas, ao que tudo indica, o 

imóvel se encontra com o fornecimento de energia elétrica suspenso há 

um bom tempo. Pois bem. O Poder Judiciário não pode chancelar o 

consumo de energia elétrica presente e futuro, sob a mera alegação da 

essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência autoriza a 

suspensão do serviço e negativação de dados do devedor. Ante o 

exposto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos 

do artigo 300, do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 28 de maio de 2020, às 16h00min, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 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. Após a contestação, vistas à 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, DEFIRO a JUSTIÇA 

GRATUITA e, ante a relação de consumo inconteste, defiro a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003610-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003610-14.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REU: TIM CELULAR S.A. Vistos 

etc. Diante do teor da petição acostada no Id. 24490804, por meio da qual 

a parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo 

a parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (Id. 28358256), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado. No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Várzea Grande, 10 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1007279-36.2020.8.11.0002

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

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

OAB - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)

MARCELO DE JESUS CARDOSO OAB - 009.151.921-79 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (LITISCONSORTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007279-36.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, logo, este Juízo é incompetente para processar e julgar a lide, 

cuja competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante de tal 

circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 10de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008804-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO BEZERRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008804-24.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

SAULO BEZERRA DANTAS REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, Trata-se de cumprimento de decisão judicial 

transitada em julgado. Portanto, promovam-se as devidas anotações 

quanto à alteração da fase processual. Intime-se a devedora ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A, por meio de seus patronos via 

DJE, para cumprimento do saldo remanescente, de acordo com o valor 

indicado no id. 26283087, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001585-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA CAROLINA MOTA DE ALBUQUERQUE REGO PEREIRA LEITE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001585-86.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): AMARA CAROLINA MOTA DE ALBUQUERQUE REGO PEREIRA 

LEITE REU: CLARO S.A. Vistos. Aportou aos autos petição da parte autora 

no Id. 29300456, requerendo o cancelamento da audiência de conciliação 

designada nos autos, nos termos do art. 334, §4º e §5º do CPC . No 

tocante à arguição da autora quanto ao pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação, ressalto que esta não é capaz de obstar a sua 

realização, na medida em que o ato apenas não ocorre quando ambas as 

partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição 

consensual (art. 334, §4º, I, CPC), o que não ocorreu no presente caso. 

Assim, mantenho a realização da audiência designada nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002246-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002246-02.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

RITA ALVES DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos. Acolho o pedido retro. 

Defiro a dilação de prazo por 15 (quinze) dias, para que a requerida 

realize o depósito dos honorários periciais. Com o depósito cumpra-se os 

demais termos da decisão saneadora. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016033-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1016033-98.2019.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EVA APARECIDA DE SOUZA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando que a demanda 

versa sobre a cobrança de ICMS – imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual, intermunicipal e de comunicação, o qual é de competência 

dos Estados, conforme disposição da Lei n. 87/96, determino, venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para incluir 

o Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, sob pena de 

indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014786-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELEY SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

WILMAR DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

JULIETA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DA SILVA SANTOS OAB - SP403579 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI MANOEL DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT6056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014786-82.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 
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WILMAR DA SILVA SANTOS, JULIETA SILVA DOS SANTOS, DELEY 

SILVA DOS SANTOS REU: VALDECI MANOEL DA SILVA Vistos. 

Designada audiência de justificação nos autos, esta não foi realizada em 

razão da parte autora ter solicitado prazo para análise da alegação de 

ilegitimidade do requerido, conforme termo de id. 29499099, aportando 

petição no id. 29585168 requerendo a manutenção do requerido Valdeci 

Manoel da Silva no polo passivo, bem como a inclusão da ré Kamylla 

Regina Teopilo Ribeiro. Destarte, redesigno a audiência de justificação 

para o dia 14/05/2020 às 15h30. Desde já fica o advogado da parte autora 

cientificado de que cabe a ele o dever de informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo 

(art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 

4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento 

(art. 455, § 1º, CPC). Determino à secretaria que proceda com a inclusão 

da requerida Kamylla Regina Teopilo Ribeiro, expedindo-se mandado para 

sua citação no endereço constante do id. 29585168. Intime-se 

pessoalmente o requerido Valdeci Manoel da Silva. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019951-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERNANDES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1019951-13.2019.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANE GOMES FERNANDES DE OLIVEIRA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Considerando que o pedido de tutela de urgência já foi deferido 

pela MM. Juíza Plantonista, conforme id. 27933211, passo ao 

impulsionamento do feito. Acolho a emenda à exordial, a fim de que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25/05/2020, às 15h00 a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, 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, 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. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013604-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP (EXECUTADO)

EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência 

do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo 

portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos (aportando a guia 

juntamente com o seu correspondente comprovante de pagamento).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003614-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LAUDELINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003614-12.2020.8.11.0002. AUTOR: NEIDE 

LAUDELINO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, Determinada a 

emenda da inicial, a parte autora se manifestou no Id. 29172368, contudo, 

observo que a emenda não é satisfatória, uma vez que não atendeu as 

determinações expostas na decisão de Id. 29079801. Isso porque, a parte 

autora descurou de apresentar a declaração de hipossuficiência 

devidamente atualizada, conforme determinado na decisão de Id. 

29079801, apresentando apenas o instrumento procuratório (Id. 

29172368). Embora a declaração de pobreza não seja mais obrigatória na 

atual sistemática processual, o advogado, diante da ausência de tal 

documento, necessita possuir poderes específicos para requerer a 

concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na parte final do 

art. 105 do CPC. Assim, determino venha o requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar declaração de 

hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento procuratório que 

contenha poderes específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 

321, § único do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009594-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE FASSIONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009594-08.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: CAROLINE FASSIONI Vistos. Em atenção à petição de 

id. 29090037 procedi com a pesquisa de endereços da executada nos 

órgãos conveniados ao Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud, Renajud e 

Siel), onde obtive os mesmos endereços já indicados nos autos, conforme 

extratos anexos, razão pela qual determino, venha a exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008535-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DABERSON MACHADO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DABERSON MACHADO BATISTA OAB - MT7495/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZELIA DE LEMOS SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JUNIOR LUCIANO LEMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008535-19.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

DABERSON MACHADO BATISTA EXECUTADO: JUNIOR LUCIANO LEMOS 

DA SILVA, AZELIA DE LEMOS SILVA EIRELI - ME Vistos. Antes de 

determinar a citação via edital pugnada no id. 28394592, procedi com a 

busca de endereço da parte requerida nos órgãos conveniados ao Poder 

Judiciário (Infojud, Bacenjud e Renajud), onde obtive os seguintes 

endereços: Junior Luciano Lemos da Silva - Rua do Cajã, s/n, Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, CEP 78015-285; - Rua da Mooca, n. 1003, Jardim Paulista, 

Sinop/MT, CEP 78556-850; - Rua Villa Lobos, s/n, Quadra 39, Lote 08, 

Aguarela, Sinop/MT, CEP 78550-000; - Rua Angelo F Dalpra, n. 166, 

Guaraituba, Colombo/PR, CEP 83407-420; - Rua 04, Lote 02, s/n, 

Residencial Paineiras, Vila Operária, Paranavaí/PR, CEP 87703-000; - Rua 

Rui Barbosa, n. 691, Monte Líbano, Campo Grande/MS, CEP 79004-430; - 

Avenida Blumenau, n. 485, Rota do Sol, Sorriso/MT, CEP: 78890-000; - Rua 

das Guabirobas, n. 823, Jardim Paraiso, Sinop/MT, CEP: 78556-192; - Rua 

11, Quadra 23, Lote 15, s/n , Jardim São Paulo, Sinop/MT, CEP: 78550-000. 

Azelia de Lemos Silva Eireli - Avenida das Acácias, n. 1197, Sala 04, Setor 

Residencial Sul, Sinop/MT, CEP 78550-059. Assim, venha a parte 

exequente indicar em quais endereços pretende sejam os executados 

citados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penalidades legais. Com a 

indicação dos endereços, proceda-se com a citação via mandado. 

Finalmente, deixo de analisar o pedido de penhora online em razão da 

ausência de comprovação das alegações realizadas pelo exequente, bem 

como diante da não citação dos executados. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007041-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANY ASSUNCAO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007041-22.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: ROSANY ASSUNCAO RODRIGUES 

Vistos, Defiro o pedido retro, pelo que determino a intimação da parte 

executada na pessoa da advogada que firmou o pacto de id. 25938098, a 

fim de regularizar a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de não homologação do acordo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002418-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARMONIA EVENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0017685A (ADVOGADO(A))

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GWM BAR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WM SHOWS E EVENTOS EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL OAB - MT16393 

(ADVOGADO(A))

GKF BAR LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002418-75.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD REU: 

HARMONIA EVENTOS LTDA Vistos, Venha a parte requerida, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da devolução do AR negativo de 

citação da litisdenunciada WM Shows e Eventos Eireli – ME (id. 25120069), 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do feito em 

relação a esta, sob pena de ficar sem efeito a denunciação. Em igual 

prazo, venha a parte requerida/litisdenunciante oferecer impugnação às 

contestações e documentos apresentados nos ids. 22052914 e 

20196141. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016116-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARIA DE SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016116-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

ELIZABETE MARIA DE SOUZA MOTA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, A despeito da alegação 

apresentada pela parte autora no id. 28533205, observo que não há 

qualquer documento que fundamente sua pretensão para justificação da 

sua ausência na audiência de conciliação realizada conforme termo de id. 

28533282. Destarte, considerando que a parte autora faltou 

injustificadamente à audiência de conciliação, tem-se por configurado ato 

atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e com fundamento no 

artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor da causa. O valor da multa consiste em crédito em 

favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela Tabela 

Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data. 

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o 

depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado 

para que adote as providências necessárias para levantamento da 

quantia. Em que caso de inércia do autor em efetuar o pagamento da multa 

comunique-se ao Estado para que o mesmo adote as medidas cabíveis 

para a cobrança do crédito. Outrossim, venha a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer impugnação à contestação e documentos 

apresentados, a teor do art. 350 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005613-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA JOANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005613-68.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

WANDERLEIA JOANA DE CAMPOS REU: VIVO S.A. Vistos, Compulsando 

os autos verifico que a parte requerida não procedeu com a entrega na 

Secretaria da via original do documento de Id. 15347366 – págs. 1/2, o 

qual será submetido à perícia, apesar de ter sido devidamente intimada da 

decisão saneadora de id. 19677999. Dessa forma, determino novamente 

que a parte requerida proceda coma entrega da via original do documento 

de id. 15347366 – págs. 1/2, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a aplicação de 

MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo Civil. Cumprida a 

determinação supra, dê-se início a perícia determinada nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008324-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS (RECONVINTE)

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS (REU)

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

VINICIUS DA COSTA ARRUDA (RECONVINDO)

ALESSANDRO DA SILVA MAGALHAES (RECONVINDO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Reconvinte Helena de Paula Cortez 

Kiss para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito dos valores 

necessários para a diligência do Oficial de Justiça a ser cumprida na 

Comarca de Cáceres, considerando que, no âmbito do Estado de Mato 

Grosso, independentemente da Comarca, os atos de citação e intimação 

serão realizados por meio de mandado e não mais por meio de carta 

precatória, salvo em casos excepcionais.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010504-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEMES DA COSTA VALADARES (AUTOR(A))

JEAN DIVINO BORGES VALADARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010504-35.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CARLA LEMES DA COSTA VALADARES, JEAN DIVINO BORGES 

VALADARES REU: BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA Vistos. Diante da 

recusa contida no Id. 29515661, nomeio em substituição ao perito 

nomeado na decisão de Id. 24464081 a Sra. Ana Helena Esmeraldo 

Canavarros, perita contábil, que poderá ser encontrada na Rua Des. José 

de Mesquita, 255, Apto. 2.002, Ed. Sunset Boulevard, Bairro Araés, 

Cuiabá/MT; CEP: 78.005-190; e-mail: anacanavarros@terra.com.br; fone: 

3023 3555 e 9971 3770., a qual deverá ser intimada para que tome ciência 

de sua nomeação. Permanecem inalterados os demais dados da decisão 

de Id. 24464081. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000017-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCR SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIMITRY KIRSTEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000017-74.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. REQUERIDO: CCR SERVICOS E SOLUCOES 

ELETRICAS LTDA - EPP, DIMITRY KIRSTEN Vistos, Diante do alegado 

desinteresse da parte autora na oitiva da testemunha por ela arrolada, 

conforme petição de id. 29553412, aliado ao fato de não haverem outras 

testemunhas a serem ouvidas em juízo, cancelo a realização da audiência 

de instrução e julgamento designada no id. 28372658. Oportunamente, 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007009-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (REU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência 

do Oficial de Justiça a ser cumprida na Comarca de Tangará da Serra/MT, 

considerando que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, 

independentemente da Comarca, os atos de citação e intimação serão 

realizados por meio de mandado e não mais por meio de carta precatória, 

salvo em casos excepcionais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 567538 Nr: 2597-89.2019.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.F. ASSIS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A - BR 

DISTRIBUIDORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14.039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3.150-A/MT

 Vistos,
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Em atenção a petição de fls. 129, concedo o prazo impreterível de 90 dias 

para que a parte requerida apresente o laudo de estudos ambientais, sob 

as penalidades legais.

Com a juntada aos autos, intime-se a parte autora a seu respeito e acerca 

dos documentos de fls. 130/139.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 285756 Nr: 5119-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE VIAGENS E TURISTA SERRA LTDA. 

EPP-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LEMOS MARTINS, ESPÓLIO DE OSMAR 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:OAB/SP144879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB: 6.848 -B/MT

 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. Isso porque, consta dos autos que o 

depósito efetuado em instituição bancária pela parte embargada serviu 

para adimplir o pagamento dos aluguéis vencidos em fevereiro e março de 

2012 (fls. 92) e quanto aos demais meses (abril a setembro/2012) houve o 

depósito em juízo, conforme se observa do extrato da conta única juntado 

às fls. 148/151, cujo valor inclusive já foi devidamente levantado pelo 

embargante, de acordo com o alvará de fls. 152.Assim, os documentos 

acostados aos autos indicam com precisam que houve o adimplemento do 

aluguel relativo aos meses de março/2012 a julho/2012, inexistindo, 

portanto, qualquer omissão na sentença nesse tocante.Já no que diz 

respeito ao período de outubro/2012 a março/2013 realmente não houve 

pronunciamento em sentença pelo fato de não ter havido o adimplemento 

da obrigação nesse período. Por se tratar a presente de ação de 

consignação com fins liberatório da obrigação de pagar, não haveria como 

mencionar acerca de período que não foi adimplido. Por conta disso, na 

ação de despejo em apenso restou devidamente assinalado o dever do 

locatário de pagamento dos alugueis referente ao período de outubro/2012 

a março/2013.Diante de tais razões, em meu entender, na sentença 

objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, 

com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a 

sentença atacada tal como está lançada.Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 27 de fevereiro de 

2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 286091 Nr: 5240-64.2012.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LEMOS MARTINS, ESPÓLIO DE OSMAR MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR JOSE PADILHA, ELIANE APARECIDA 

DE SOUZA, SERRATUR AGÊNCIA DE TURISMO SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:MT/11652, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB: 6.848 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150, Marcela Leão 

Soares - OAB:7304-a, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249 MT, PEDRO 

VICENTE LEON - OAB:2249/MT, THAIS CRISTINA FERREIRA BORGES/ 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 Vistos,

Por meio da petição de fls. 396/397 os patronos dos requeridos Agência 

de Viagens e Turismo Serra Ltda-EPP e Altamir José Padilha informam a 

renúncia do mandato lhes outorgado.

Todavia, a renúncia não deve ser aceita. Isso porque, os causídicos 

juntaram uma notificação de renúncia datada de 19.01.2018, ou seja, 

obtida supostamente há mais de dois anos, cuja assinatura nela inserta 

não é possível atribuir com precisão ao requerido Altamir por ausência de 

qualquer referência a ele.

Assim, tenho que os patronos dos indigitados requeridos não atenderam 

satisfatoriamente o disposto no art. 112 do CPC, pois além do documento 

de fls. 398/399 não ser prova hábil da cientificação da renúncia, apenas 

foi aviado aos autos depois de decorrido extenso lapso temporal desde a 

sua confecção, tornando duvidosa a regularidade, pelo que indefiro a 

comunicação de renuncia notificada às fls. 393/397.

No impulso do processo, diante do caráter infringente dos embargos de 

declaração interpostos pela parte autora (§ 2º, art. 1.023, CPC), intime-se 

a parte requerida, via DJE e Defensoria Pública, no prazo de 05 dias, 

manifestar a seu respeito.

Após, volvam-me os autos conclusos para apreciação dos embargos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de fevereiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 325854 Nr: 22237-88.2013.811.0002

 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: KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S.A, ATRAÇÃO COMERCIO DE MOTOS 

LTDA, VGS COMPANY SERVICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA 

- OAB:22378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Hasson - OAB:OAB/PR 

42682, HENRIQUE JOSE DA ROCHA - OAB:RS 36.568, LILIAN PESSÔA 

DE MELLO - OAB:161018/RJ, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616/MT, RODRIGO PENA DOMINGUES - OAB:

 Vistos,

Compulsando os autos verifico que a requerida Kanteiro Serviços de 

Manutenção Predial Ltda.-ME até o presente momento não efetuou o 

depósito dos HONORÁRIOS periciais referente à sua cota parte (R$ 

500,00), malgrado tenham sido devidamente intimada para realizar o 

depósito integral do valor fixado.

Assim, determino que a aludida requerida realize o depósito dos 

HONORÁRIOS da sua cota parte (R$ 500,00), no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a 

aplicação de MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo 

Civil.

Cumprida a determinação supra dê-se início a pericia determinada nos 

autos.

Por oportuno, verifico que a requerida BRF S.A. deixou de regularizar sua 

representação processual consoante determinado no despacho 

saneador, mediante a juntada de procuração em favor da causídica 

Alessandra Francisco de Melo Franco (fl. 85). Diante disso, concedo o 

prazo de 15 dias para que a requerida providencie a regularização 

mencionada sob as penalidades legais.

RETIFIQUE-SE a capa dos autos a fim de constar no polo passivo BRF S.A. 

e Kanteiro Serviços de Manutenção Predial Ltda.-ME.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 28 de fevereiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 445604 Nr: 9728-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADÃO GONÇALO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANADIR DE OLIVEIRA PINHO, DECUJUS 

DE JOSE DESIDÉRIO DE PINHO, DECUJUS DE NA SIMÔA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCIZIO C. S. DE CAMARGO - 

OAB:11.980-a, TARCIZIO CARLOS DE SIQUEIRA CAMARGO - OAB:MT 

11.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 445604

Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 118, porquanto a providência solicitada deve ser 

realizada pela Secretaria deste Juízo. Assim, caso a parte autora persista 

no seu interesse autorizo, desde já, o desentranhamento dos documentos 

que instruíram a petição inicial, mediante cópia nos autos, o que deverá 

ser realizado pela Secretaria deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 28 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435301 Nr: 4212-22.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. A. CHAGAS FILHO SUCATAS AUTOMOTIVAS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A, IEDA CRISTINA 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:OAB/MT 11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Autos Cód. n. 435301

Vistos,

Pelas razões já expostas na decisão prolatada nesta data na ação 

cautelar em apenso, determino a expeça-se novo mandado de citação no 

endereço de fls. 137.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 02 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 428090 Nr: 26323-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. A. CHAGAS FILHO SUCATAS AUTOMOTIVAS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA CRISTINA VASCONCELOS, BANCO 

SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:OAB/MT 11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B.MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245A, JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Autos Cód. n. 428090

Vistos,

Diante do teor contido na certidão de fl. 141, constata-se que é possível a 

citação pessoal da requerida, pois não foi localizada na ocasião da 

diligência pelo meirinho pelo fato de estar viajando, razão pela qual 

entendo prudente seja renovado o mandado de citação.

Assim, expeça-se novo mandado de citação no endereço de fls. 139.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 02 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 279744 Nr: 23566-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SANTANA DE SOUZA, MARCOS SANTANA 

DE SOUZA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17.947/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 Autos Cód. n. 279744

Vistos,

Venha a parte exequente apresentar memória de cálculo da dívida 

respeitando os termos da decisão de fls. 224, em especial quanto a 

limitação da multa e a forma de apuração do valor devido em dobro, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 03 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 489744 Nr: 7877-12.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO INDUSTRIAS PLÁSTICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:MT 3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CAVALCANTE DE 

ANDRADES - OAB:19803/O, JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB:13909, 

JOSÉ VALÉRIO DE SOUZA - OAB:22590, ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Autos Cód. n. 489744

Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão indenizatória 

encontra-se aparentemente fulminada pela prescrição, pois os fatos que 

ensejaram o pedido de dano moral ocorreram no ano de 1997, porém a 

presente ação só foi proposta no ano de 2017, ou seja, quando há muito 

superado o prazo de 03 anos previsto na legislação civil.

Assim, visando evitar decisão surpresa, determino que a parte autora 

manifeste-se sobre eventual inocorrência da prescrição da pretensão 

indenizatória a título de dano moral (art. 10/CPC), no prazo de 10 dias.

Outrossim, promova-se o apensamento ao presente feito dos autos Cód. 

11930 – embargos à execução.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 03 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 317036 Nr: 13398-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL RUBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:MT 

17.826-A

 Vistos,

Samuel Rubim promove o presente cumprimento de sentença em desfavor 

Telefônica Brasil S/A (VIVO S/A), visando recebimento da quantia descrita 

nos autos.
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 Antes mesmo do trânsito em julgado da sentença a parte executada 

depositou espontaneamente a quantia de R$ 7.180,22 (fl. 283).

Após o trânsito a parte exequente pugnou pela intimação da parte 

executada para o pagamento do saldo remanescente, a qual, embora 

devidamente intimada, deixou decorrer o prazo sem o pagamento.

Em seguida a parte exequente requereu a penhora on line em conta da 

executada, o que se concretizou por meio da decisão de fls. 263.

Às fls. 266 a parte exequente manifestou concordância com o valor 

penhorado e requereu a expedição de alvará em seu favor.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado nos autos e o valor constrito por meio de penhora 

on line se serviu para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento da 

quantia penhorada nos autos conforme solidado às fls. 257/259.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 27 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333771 Nr: 2330-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER AURELIO OLIVEIRA DA CRUZ, 

MARILEIDE DO ESPIRITO SANTO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT, FERNANDA THEOPHILO CARMONA 

KINCHESKI - OAB:7615/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 489499 Nr: 7760-21.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA FÉ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VICENTE ARRUDA - ME, 

ALEXANDRE VICENTE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA ESMERALDA 

BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749

 , JULGO extinta a ação reconvencional, apenas nesse ponto, sem 

resolução de mérito, com base no inciso VI, e §3º, do art. 485, do Código 

de Processo Civil.Em continuação, sobreleva na ação de reconvenção o 

pedido de danos morais e nesse ponto acolho a emenda da inicial de 

reconvenção para constar como reconvindos apenas a empresa Santa Fé 

Engenharia Ltda. e seu sócio Orlando D’avila. .., em atendimento ao art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

18/05/2020, às 13h30min 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. Ficam, desde já, os reconvintes e 

reconvindo Santa Fé Engenharia intimados por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC.Cite-se o reconvindo terceiro Orlando D’avila, por correio, 

para comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência 

mínima de 20 dias, devendo a Secretaria observar o endereço indicado às 

fls. 186.O reconvindo deverá 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 

reconvinda 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 309152 Nr: 5147-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLAR CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO DE 

DADOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059/MT, GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS BORCK - OAB:MT 

17.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos,Fixadas essas premissas iniciais, conclui-se que a multa astreinte 

no caso concreto comporta apenas a incidência de correção monetária, 

com termo inicial desde a decisão que a fixou, quer seja, em 14.03.2013 

(fl. 78). Isso porque, a decisão de fls. 291/293 apenas delimitou o quantum 

da multa astreinte que já havia sido fixada anteriormente na decisão de fl. 

78.Assim, é certo que há excesso de execução, mas não pelos 

fundamentos arguidos pela parte executada, e sim pela ausência de 

delimitação anterior da forma de atualização da multa astreinte, razão pela 

qual rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte 

executada.No impulso do processo, determino o encaminhamento dos 

autos ao contador judicial para apuração do real valor devido. Para tanto 

deverá o contador judicial corrigir monetariamente o valor de R$ 

100.000,00 desde 14.03.2013 até a data de 14.08.2019, quando ocorreu o 

depósito de fls. 348.Em havendo saldo remanescente deverá incidir multa 

de 10% e, após, o saldo deverá ser atualizada até a data da elaboração 

do cálculo.Após, intimem-se as partes a seu respeito para manifestação 

no prazo de 10 dias. Oportunamente, venham-me os autos conclusos.Sem 

prejuízo do acima determinado, manifeste-se a parte exequente acerca do 

teor contido na petição de fls. 352/361.Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 378911 Nr: 25969-43.2014.811.0002

 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: FRANCISCA BELIZARIA DA SILVA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos,

Considerando que a parte executada informou na petição de fls. 152 que o 

crédito da presente execução, embora seja concursal, teria sido objeto de 

pagamento no mês de julho/2018, deixou de juntar aos autos o respectivo 

comprovante de depósito judicial.

Assim, intime-se a executada Oi S/A para que apresente em juízo o 

aludido comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 334752 Nr: 3267-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARIA DE GUILHERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 05 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 428365 Nr: 26493-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA JULLIA (COMÉRCIO DE 

BEBIDAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

- OAB:OAB/MT 6674

 Vistos.

Tendo em vista que o número do CPF nº 952.196.281-20 da parte 

executada indicado nos autos encontra-se incorreto, conforme se 

observa do extrato em anexo e sendo necessário o número correto deste 

para a realização de ordem de penhora através dos sistemas 

disponibilizados ao Poder Judiciário, determino venha o exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias sanar a irregularidade.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 311452 Nr: 7534-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZÁRIO CHAPARRO, MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:MT 7.694, WAGNER ÁRGUELHO MOURA - OAB:9.689 MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro, razão pela qual determino a intimação da parte 

executada para no prazo de 15 (quinze) dias, indicar a exata localização 

do imóvel matrícula nº 45.551 penhorado nos autos, sob pena de ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inciso V, do 

CPC).

Ressalto, também, que caso não o faça, será apenada com multa de dez 

por cento (10%) do valor atualizado do débito exequendo, que será 

revertido em favor do exequente, exigível na própria execução (CPC - art. 

774, parágrafo único do CPC).

Com a indicação, independente de nova determinação, expeça-se 

mandado de avaliação, devendo o digno Sr. Oficial de Justiça lavrar o 

respectivo AUTO e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 301223 Nr: 21967-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ELIO JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, AURORA CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:MT 5.483, ALINNE SANTOS MALHADO - OAB:15140, 

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELLOS - OAB:10624/MT, KLEBER 

TOCANTINS MATOS - OAB:MT 4.982, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985/MT

 ... inexiste causa impeditiva ou suspensiva do prosseguimento da 

presente execução à vista da persistência da solidariedade com a 

executada Urbana Operações e Planejamentos Imobiliários Ltda. em 

relação aos demais pedidos (danos materiais e honorários). Sendo assim, 

acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pela executada Aurora Construtora Imobiliária, apenas para 

autorizar a expedição de certidão de crédito à parte exequente quanto ao 

valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral, devendo a execução, 

contudo, prosseguir em face da executada Urbana quanto a sua cota 

parte do dano moral e os outros créditos exequendos.No que diz respeito 

à impugnação apresentada pela executada Urbana, verifica-se que as 

partes apresentaram divergência quanto ao valor realmente devido, razão 

porque entendo necessária a remessa dos autos ao contador judicial para 

que proceda com a apuração do débito exequendo, nos seguintes 

termos:a) o valor a título de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) – fl. 794, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar 

do evento danoso, qual seja, em 14.10.2010 e correção monetária pelo 

INPC partir da prolação da sentença em 17.04.2015;b) o valor do dano 

material no importe de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC desde 30.04.2011 e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação que ocorreu em 24.01.2013 (fl. 108);c) o 

valor dos honorários no importe de R$ 3.600,00 (R$ 3.000,00 + 20%), 

deverá sofrer incidência de correção monetária pelo INPC a partir do seu 

arbitramento definitivo, quer seja, 22.02.2019 (fl. 900), e juros de mora a 

partir do trânsito em julgado da decisão que o fixou, quer seja, 28.03.2019 

(fl. 900-v).Essas são as regras para a atualização de honorários 

sucumbenciais quando arbitrados em quantia fixa, segundo entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça:... Os valores acima deverão ser 

atualizados até a data da elaboração do cálculo e após acrescido de multa 

de 10% e mais honorários da fase de cumprimento de sentença de 10%.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 298914 Nr: 19485-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO GIL DALFFE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO, SWEET HOME 

COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS, BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13624-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:, TULIO CESAR ZAGO - OAB:12737

 Vistos,
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Aportou aos autos impugnação ao cumprimento de sentença, interposto 

pela executada Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A, tendo 

por fundamento a quitação do débito (fls. 579/581).

Pois bem, recebo a impugnação ao cumprimento de sentença, porém deixo 

de atribuir o efeito suspensivo, tendo em vista que o juízo não se encontra 

garantido com penhora, caução ou depósito suficientes (art. 525, § 6º), e 

ordeno, por conseguinte em atenção ao princípio do contraditório, 

intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Cumpram-se. Intimem-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 05 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 66074 Nr: 2005-70.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA REGINA DE OLIVEIRA MELGAR SANTOS, 

LARRYSA MAYRA OLIVEIRA DE PAULA, ROMULO PATRICK DE PAULA 

MELGAR, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁSIO TADEU DIAS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN DE BARROS 

FERREIRA ( UNIVAG) - OAB:8.777, ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:OAB/MT 17994, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - OAB:OAB/MT 

12.120, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447/MT

 ... Defiro também pedido de penhora do imóvel de propriedade da parte 

executada descrito nos autos (fl. 733/738). Assim, determino que se 

proceda a penhora do imóvel matriculado sob o nº 8.040 do 1º Cartório de 

Registro de Imóveis de Colíder - MT, por termo nos autos (art. 838, CPC), 

devendo, por conseguinte, o executado ser intimado da respectiva 

penhora na pessoa do seu advogado, e por este ato constituído 

depositário, ao passo que, se casado o executado, sua esposa deverá, 

também, ser intimado (art. 841, § 2º, c/c art. 842, ambos do CPC) 

pessoalmente e por mandado. Ainda, determino que a parte exequente 

proceda ao cumprimento do art. 844, do Código de Processo Civil, 

devendo comprovar nos autos a averbação da penhora no ofício 

imobiliário. Sem prejuízo das determinações supra, expeça-se mandado de 

avaliação do imóvel em tela. Com a juntada do mandado de avaliação, 

intimem-se as partes a seu respeito para manifestarem no prazo comum 

de 15 dias. Por fim, expeça-se MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E 

DEPÓSITO em desfavor dos executados, devendo o digno Sr. Oficial de 

Justiça lavrar o respectivo AUTO e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, os executados. Ressalto, que no mandado a ser expedido 

deverá constar o valor atualizado do débito, indicado à fl. 732. 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. Várzea 

Grande-MT, 05 de março de 2020. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 100459 Nr: 9745-11.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, AGNALDO 

KAWASAKI, LUIZ GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 

4.677, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:MT 4.265, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667/MT

 Vistos.

Inicialmente determino novamente que seja incluído no polo passivo da 

demanda Leila Ayoub Malouf e Alan Aypun Maoufn, conforme já 

determinada na decisão de fl. 518.

Outrossim, defiro o pedido de fl.543, razão pela qual realizei a baixa da 

penhora dos veículos descritos às fls. 454/456 através do sistema 

Renajud, conforme extrato em anexo.

No eu diz respeito ao pedido de penhora de eventuais valores depositados 

na conta poupança de nº 44398-0 de titularidade da executada Leila 

Ayoub Malouf, ressalto que o sistema Bacejud possibilitando à autoridade 

judiciária encaminhar requisições de informações e ordens de bloqueio em 

todas as contas bancárias de titularidade da executada, razão pela qual 

não há necessidade de expedição de mandado para a instituição 

financeira realizar eventual penhora.

Assim, visando dar efetividade ao pedido da parte exequente, realizei 

ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte 

devedora Leila Ayoub Malouf por meio do Sistema BACENJUD, contudo 

sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Dessa forma, venha o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do 

feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT 05 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 224140 Nr: 4345-11.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Amarante Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada e a 

inclusão do nome da devedora no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito.

Inicialmente em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

Outrossim, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devedores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado nos autos, sendo constrito o valor de R$ 300,76 

(trezentos reais e setenta e seis centavos), cuja quantia transferi à Conta 

Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, intime-se a executada 

pessoalmente (§ 2º, art. 854, CPC), observando o endereço indicado à fl. 

105, para caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites 

dispostos no § 3º do art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de março de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 475359 Nr: 23860-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS CEZAR LEITE, 

FERNANDA SANTOS PEREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:14327, MAUROZAN CARDOSO SILVA - OAB:OAB/MT 18725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

RAFAELA MARTELLI - OAB:MT 18835

 Pois bem. Verifico que a sentença prolatada nos autos teve cunho 

eminentemente declaratório. Isso porque a pretensão inicial tinha por 

objetivo o reconhecimento judicial de crédito em favor do autor/exequente 

para fins de habilitação na ação de inventário, a teor do disposto no art. 

642 do CPC, diante da incerteza do valor do devido pelo espólio.Tanto é 

assim que a presente demanda foi intentada incidentalmente aos autos de 

inventário do Espólio de Carlos Cezar Leite e posteriormente declinada 

para estes juízo apenas para fins de apuração do crédito (fls. 

52/53).Desta forma, tratando-se de sentença declaratória, seus efeitos 

somente se instauram após o trânsito em julgado, e a partir de então deve 

incidir os juros e correção monetária sobre o valor declarado 

judicialmente.Além disso, compete ao exequente promover a habilitação do 

crédito na ação de inventário, pois justamente para isso que a presente 

ação foi proposta. Salvo melhor juízo, não cabe a sua execução nestes 

autos. Pelo menos é essa a dicção dos artigos 642 e 643 do CPC, in 

verbis:Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio 

requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e 

exigíveis. (...)Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes 

sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às 

vias ordinárias.Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em 

poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a 

dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e 

a impugnação não se fundar em quitação.Assim, acolho parcialmente a 

impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de reconhecer a 

inexigibilidade nesta demanda do crédito declarado judicialmente, devendo 

o exequendo, munido da sentença prolatada nos autos, habilitar seu 

crédito principal, bem como os honorários fixados na sentença, perante a 

ação de inventário do espólio Carlos Cezar Leite.Por conseguinte, torno 

sem efeito as cominações impostas na decisão de fl. 154 no tocante a 

multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510925 Nr: 19496-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER AUADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213, DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - 

OAB:23214/O, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:OAB/MT 16.635, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5.665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:MT 11711

 Encerramento do volume III

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, encerro o volume nº II destes autos, com 

400.

Várzea Grande - MT, 6 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307027 Nr: 2868-11.2013.811.0002

 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: ARMANDO CESÁRIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GUIMARÃES DE 

ANDRADE - OAB:OAB/PR41.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660 OAB/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A

 Por meio do presente intimo as partes a respeito da perícia designada nos 

autos, que terá seu início em 04/04/2020, às 08h00, no imóvel objeto da 

lide, localizado na Rua 20, Quadra 32, n° 07, Bairro Cristo Rei, CEP: 

78.120.140, Várzea Grande – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351134 Nr: 16681-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, CAROLINA 

PEREIRA TOME WICHOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 

16.691-A, THAÍS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78941 Nr: 1621-73.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção a manifestação de fls. 233, mormente quanto a solicitação 

para que o Sr. Oficial de justiça mantenha contato com o patrono da parte, 

cumpre registrar que o Sr. Oficial de Justiça não tem o dever funcional de 

procurar pela parte que se comprometeu, nos autos, a conduzi-lo, 

cabendo a esta, interessada que é no desenlace do processo, contatar o 

meirinho com vistas ao efetivo cumprimento da diligência, devendo, para 

tanto, a parte autora adotar as providências pertinentes por ocasião da 

expedição do mandado e da sua distribuição, acompanhando os 

andamentos dos autos pelo site do Tribunal de Justiça ou mantendo 

contato com a Secretaria deste Juízo a fim de que tome conhecimento do 

momento em que ocorrer a expedição do mandado e, ato contínuo, adote 

as providências pertinentes visando a organização da logística juntamente 

com o Sr. Oficial de Justiça, a fim de dar o devido cumprimento do 

mandado expedido.

 Ante o exposto, nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de 

expedição de documentos para a confecção de novo mandado, 

consignando-se a informação de que a parte autora fornecerá os meios 

necessários à condução do Sr. Oficial de Justiça, consoante informado às 

fls. 233.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205972 Nr: 1945-58.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT, CARLOS FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE/CEMAT, CARLOS FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, RONIR AUGUSTO LINO 
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- OAB:9137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397413 Nr: 9987-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, MARIA LUIZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 483495 Nr: 3993-72.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESWALTER ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, 

IVECO LATIN AMÉRICA LTDA., CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:MT 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIEL RIVORÊDO VILAS BOAS - OAB:74.368/MG, 

DANIEL RIVORÊDO VILAS BOAS - OAB:74368 / MG, DANIELE IZAURA 

DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS - OAB:13296/MT

 Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 

1.022).Todavia, embora os honorários advocatícios desta fase de 

cumprimento tenham sido delimitados na decisão de fls. 331, julgo 

necessário aclarar a decisão combatida para melhor elucidação do 

questionamento da parte embargante.Pois bem. Sobre a matéria em 

discussão o Superior Tribunal de Justiça já dispõe de entendimento 

sumulado e jurisprudencial no sentido de que os honorários advocatícios 

na fase de cumprimento de sentença são devidos apenas no caso de não 

pagamento voluntário da condenação, após a devida intimação do 

devedor, nos termos do §1º, art. 523, CPC.O verbete da Súmula 517 

reforça o acima disposto, segundo a qual “são devidos honorários 

advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, 

depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após 

a intimação do advogado da parte executada”.A jurisprudência do STJ, 

calcada em julgamento de recurso repetitivo, assim prescreve:...No caso 

versando, a executada/embargada efetuou o depósito do valor exequendo 

dentro do prazo lhe conferido para pagamento voluntário da condenação, 

o que, por si só, afasta a condenação da embargada ao pagamento de 

honorários advocatícios, mesmo porque houve acolhimento parcial da 

impugnação ao cumprimento de sentença. Enfim, na fase de cumprimento 

de sentença, os honorários de sucumbência estão condicionados ao 

pagamento ou não do crédito executado, pois assim quis o legislador, 

segundo exegese do § 1º, do art. 523, do CPC, ratificada pelo Superior 

Tribunal de Justiça.Diante desses apontamentos, tenho que não são 

devidos honorários advocatícios nessa fase de cumprimento de sentença 

em favor dos patronos da parte exequente/embargante.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007816-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. D. R. J. (AUTOR(A))

VIVIANE SOUTO CARVALHO DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007816-66.2019.8.11.0002. AUTOR(A): D. 

V. D. R. J., VIVIANE SOUTO CARVALHO DE REZENDE REU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, Compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 

355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Da aplicação do CDC A parte 

requerida afirma que nos casos dos planos de seguros privados de 

assistência à saúde existe norma específica, qual seja a Lei 9.656/98, que 

estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das 

operadoras, de forma que a aplicação do CDC se torna subsidiária, em 

atenção ao princípio da especialidade. Com efeito, observo que a relação 

de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do 

consumidor, uma vez que o serviço prestado pelo plano de saúde ao autor 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei Nº 8.078/90. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a 

Súmula 608, que assim dispõe: Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados 

por entidades de autogestão. Ademais, certo que o Código de Defesa do 

Consumidor foi criado pelo constituinte com o intuito de estabelecer ao 

legislador ordinário limites, impedindo a criação de normas com conteúdo 

que restrinjam ou anulem qualquer direito do consumidor. A propósito, o 

doutrinador Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva leciona que “não é 

porque a Lei nº 9.656/98 é especial em relação ao CDC que os princípios e 

direitos neste previstos deixarão de ser observados para situações 

reguladas pela primeira[1]”. Neste prisma, vejo que merece ser mantida a 

aplicação do CDC e inversão do ônus da prova deferida na decisão de id. 

21891350. Não havendo outras preliminares a ser apreciadas ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a 

sua instrução. Dos pontos controvertidos De acordo com os autos, fixo os 

pontos controvertidos como sendo: a) se o tratamento e os medicamentos 

receitados pelos médicos que acompanham o autor são os mais eficientes 

para o quadro clínico do autor e se estes estão previstos pela ANS; b) se 

os tratamentos e medicamentos fornecidos pela requerida não atendem às 

necessidades do autor; c) se a requerida está obrigada a fornecer o 

tratamento e os medicamentos na forma solicitada pela parte autora; d) a 

existência do dano moral e o seu quantum. Das provas Diante da 

controvérsia instalada defiro a produção de prova pericial postulada pela 

parte requerida (id. 29200553), pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Outrossim, nomeio como perita a 

Dra. Patrícia Pires Rey de Figueiredo, médica pediatra, CRM-MT 6485, com 

endereço na Av. Ipiranga, n. 280, Apto. 301, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, 

CEP: 78.032-035; e-mail: patriciapiresrf@hotmail.com; fone: 65 - 99608 

5448. Intime-a para aceitar a nomeação, consignando que no prazo de 05 

dias deverá informar o valor dos honorários que entende devido. 

Apresentada a proposta de honorários, intime-se requerida para se 

manifestar sobre ela no prazo de 05 dias. Fixados os honorários, intime-se 

a requerida para depositar o seu valor integral, liberando-se cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do respectivo laudo nos autos (CPC – art. 95). Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 
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designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistentes técnicos ser intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde 

logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do Código de 

Processo Civil. Oportunamente, venham-me os autos conclusos. Ciência 

ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Às providencias 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In 

Código de Defesa do Consumidor Anotado e legislação complementar. 3. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 26.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007547-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007547-90.2020.8.11.0002. Vistos. Marcial 

de Assis Ferraz Neto ajuizou a presente “ação de rescisão contratual e 

devolução de valores pagos c/c indenização por danos morais e tutela de 

urgência” em desfavor de CIC - Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e Golden 

Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., aduzindo, em síntese, que em 

17/09/2014 assinou contrato de compra e venda com as requeridas, a 

respeito de um empreendimento localizado na Rua Amora do Mato, Lote 18 

da Quadra 17. Salienta que fora ajustado o valor de R$ 55.507,21 

(cinquenta e cinco mil e quinhentos e sete reais e vinte e um centavos), a 

ser pago em 187 (cento e oitenta e sete) parcelas no valor de R$ 296,83 

(duzentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), com 

vencimento da primeira parcela em 17/11/2014, e até o momento já efetuou 

o pagamento da quantia de R$ 25.095,85 (vinte e cinco mil e noventa e 

cinco reais e oitenta e cinco centavos), sendo destinado o valor de R$ 

2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) à segunda requerida e à primeira 

requerido o valor de R$ 22.215,47 (vinte e dois mil e duzentos e quinze 

reais e quarenta e sete centavos). Contudo, alega que até o momento 

nenhuma infraestrutura fora realizada pelas requeridas e que conforme a 

cláusula décima sétima do compromisso de compra e venda, a primeira 

requerida teria o prazo de 36 (trinta e seis) meses para a entrega do 

empreendimento na forma veiculada, a qual deveria ter ocorrido em 

outubro/2017. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para que 

sejam bloqueados os valores que foram pagos pelo requerente, a fim de 

resguardar o direito do requerente em reaver o que já foi pago, bem como 

que se suspenda o pagamento das parcelas que se vencerem no curso 

da ação, a começar com a parcela do mês de março/2020 e que as 

requeridas se abstenham de inserir o nome do requerente nos cadastros 

de inadimplentes. No mérito, requer a rescisão do contrato, devolução dos 

valores pagos e indenização pelos danos morais sofridos. Juntou 

documentos de ids. 29970686 a 29971414. É necessário. Decido. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pelas 

requeridas aos autores representa relação de consumo, conforme 

elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o 

seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. 

IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA 

DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU 

FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. 

A relação jurídica havida entre as partes encontra-se submetida aos 

ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do 

consumidor, destinatário final econômico e fático do produto (unidade 

imobiliária) construído, incorporado e comercializado pelas requeridas 

fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º e 3º do CDC). 2. 

Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, quando 

demonstrada a verossimilhança das suas alegações, ou quando provada 

sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). (...) (TJ-DF - APC: 

20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 

09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

17/12/2015 . Pág.: 187) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do 

autor é evidente, uma vez a requerida reúne melhores condições de 

comprovar os motivos da não entrega do imóvel. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 

tutela antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do 

CPC, formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela 

definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos. A tutela antecipada, ou 

satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a 

contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a 

indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, a parte autora 

requer a concessão de tutela de urgência para que sejam bloqueados os 

valores já pagos para as requeridas, bem como que sejam suspensas as 

cobranças vincendas e que a parte requerida se abstenha de incluir seu 

nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão do 

contrato sub judice. Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos 

efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da 

pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na 

medida em que o pedido de bloqueio das contas da parte requerida, 

visando salvaguardar eventual condenação, refere-se à pretensão final 

da demanda, além de consistir em um adiantamento de eventual fase 

executória, quando a parte requerida sequer foi citada acerca da 

demanda. 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. Entretanto, não 

vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a 

suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da 

parte autora na manutenção do pacto na forma realizada. O que, frise-se, 

não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o 

requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo 

quanto se apurará no deslinde da causa. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. 

LIMINAR. COBRANÇA. A suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou 

de registros negativos quando pende ação de rescisão do contrato é 

medida que se justifica ante a verossimilhança do inadimplemento. - 

Circunstância dos autos em que se impõe manter liminar para obstar atos 

de cobrança enquanto tramita a ação. RECURSO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70067073007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015). De 

igual forma, quanto ao pedido de não negativação do nome do requerente, 

entendo que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa 

agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá 

proceder à negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e 

dos acréscimos legais, se houver. Posto isso, defiro parcialmente o pedido 

de tutela de urgência, devendo a parte requerida ser intimada para que 

suspenda provisoriamente as cobranças relativas ao contrato objeto da 

presente demanda, bem como se abstenha de proceder com a inclusão do 

nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, até o 

deslinde final da causa; consoante requerido na inicial, sob pena de 

multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

No impulso, diante da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao interesse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 
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4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

25/05/2020, 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, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015609-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MOSSI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR OLIVEIRA MARZANI OAB - RO10183 (ADVOGADO(A))

NEWTON SCHRAMM DE SOUZA OAB - RO2947 (ADVOGADO(A))

AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA OAB - RO3146 (ADVOGADO(A))

ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA OAB - RO4001 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA PAIXAO OAB - RO206 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS GULARTE (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015609-56.2019.8.11.0002. Vistos. Lucas 

Mossi da Silva ajuizou a presente “ação monitória” em desfavor de Antônio 

Marcos Gularte, aduzindo, em síntese, que celebrou contrato verbal de 

compra e venda com o requerido, comprometendo-se a entregar a 

camionete S10 Advantage, marca GM, modelo 2008, Placa KAU-7683, 

mediante o pagamento do valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). 

Alega que o requerido lhe entregou dois cheques nos valores de R$ 

19.000,00 (dezenove mil reais) cada, os quais não foram compensados 

por insuficiência de fundos. Juntou documentos nos ids. 25306202 a 

25306452. No id. 28847545 foram efetuadas buscas de endereço para 

citação do requerido. Em seguida, o autor postulou a concessão de tutela 

de urgência incidental para determinar o arresto dos bens do requerido, a 

fim de garantir o pagamento futuro do crédito (id. 28964032). É 

necessário. Decido. Trata-se de tutela de urgência de natureza cautelar, a 

teor do que dispõe o art. 301, do novo Código de Processo Civil: A tutela 

de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Todavia, 

é necessária a comprovação da coexistência dos seguintes requisitos: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

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. A parte autora ajuizou ação 

monitória e postula tutela de urgência visando à concessão de arresto dos 

bens da parte requerida, sob a alegação de que este se encontra em 

estado de insolvência. Com efeito, o arresto, anteriormente previsto como 

medida cautelar típica no CPC/73, apesar de não mais constar 

expressamente no CPC/2015, continua a ser considerado como medida de 

apreensão judicial de bens e numerários do devedor, como meio 

acautelador de segurança ou para garantir ao credor a solvência do 

devedor quanto à cobrança de seu crédito, evitando-se que seja 

injustamente prejudicado pelo desvio dos bens do devedor. Nesse passo, 

a finalidade de tal medida é garantir uma provável execução por quantia 

certa, assim, serão arrestados tantos bens quanto bastem para a 

realização da penhora. Da detida análise dos autos, denota-se que a parte 

autora não apresentou qualquer prova capaz de atestar a certeza e 

exigibilidade da dívida, bem porque fundada em cheque prescrito, 

consoante ids. 25306207 e 25306209. Destarte, 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 arresto consiste em um 

adiantamento de eventual fase executória, quando a parte requerida 

sequer foi citada acerca da presente ação. Ainda, o perigo de dano ou 

resultado útil do processo, não restou caracterizado no caso. Isso porque, 

não veio aos autos nenhuma prova de que o requerido está se ocultando 

para frustrar o pagamento da pretensa dívida. Dessa sorte, tenho que o 

acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em 

reconhecer de forma sumária a responsabilidade do requerido 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. 

A propósito, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER 

ANTECEDENTE. ARRESTO DEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO 

ARTIGO 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO 

AGRAVADA REFORMADA. Para a concessão da tutela de urgência 

devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil (artigo 273 do CPC/73), quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. No caso, não demonstrados os requisitos acima, deve-se 

reformar a decisão agravada para indeferir o arresto requerido. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70069185155, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/07/2016) Pelo exposto, 

considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do 

direito acautelado, bem como a par do perigo de irreversibilidade para o 

caso de acolhimento prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela 

formulado na inicial. No impulso, cite-se conforme determinado no id. 

28847545. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004306-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004306-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA REQUERIDO: UNIAO TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA Vistos, Compulsando os autos verifico que a requerida até 

o presente momento efetuou o depósito parcial dos HONORÁRIOS 

periciais, malgrado tenham sido devidamente intimada para realizar o 

depósito integral do valor fixado. Assim, determino que a requerida realize 

o depósito integral dos HONORÁRIOS, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a 

aplicação de MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo 

Civil. Cumprida a determinação supra dê-se início a pericia determinada 

nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009323-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009323-33.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A Vistos, Compulsando os autos verifico a necessidade de 

regularização da representação processual da parte, declaração de 

pobreza e declaração de rendimentos juntados no id. 11147445 não foram 

devidamente assinadas pela autora. Isso porque, as assinaturas opostas 

nos documentos foram inseridas digitalmente neles e divergem de 

assinatura existente do documento de identidade juntado no id. 11147445. 

Dessa forma, determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize sua representação processual, ressaltando que a referida 

procuração a ser juntada nos autos deverá ser assinada pessoalmente 

pela requerida, vedada a inserção digital de assinatura no documento, sob 

pena do processo ser extinto, (CPC – inc. I, art. 76) e adotada as 

providências necessárias que o caso requer. Ainda, em igual prazo 

deverá a parte autora juntar aos autos comprovante de endereço em seu 

nome atualizado. Decorrido o prazo sem o cumprimento da ordem acima 

exarada deverá a presente demanda e os autos associados virem 

conclusos para extinção. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007018-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO GORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

ANA DE SOUZA SILVA OAB - 837.670.021-91 (REPRESENTANTE)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - 006.379.521-38 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Em que pese à urgência da medida, verifica-se 

a necessidade de a parte autora esclarecer e indicar quais às faturas que 

considera indevidas, visto que apenas indicou na inicial o valor 

correspondente a sua média de consumo, formulando ainda pedido final 

genérico, o que não é suficiente para salvaguardar sua pretensão. No 

mesmo sentido, mostra-se imperioso a juntada de todas as faturas a fim 

de que este juízo possa apreciar o alegado na exordial, mormente a fim de 

delimitar a pretensão inicial. Desse modo, determino venha à parte autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificar seus pedidos finais mediante a 

indicação das faturas que pretende obter a revisão das faturas emitidas 

da sua unidade consumidora, bem como juntar aos autos todas as faturas 

referentes a esse período, sob pena de indeferimento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010067-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDINEIA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES OAB - MT4533-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1010067-91.2018.8.11.0002 Vistos. 

Compulsando os autos observo que foi designada audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2020, porém verifico que a parte requerida 

não foi localizada no endereço declinado pela parte autora, sendo que a 

parte autora requereu a expedição de mandado de citação indicando novo 

endereço no id. 28293055. Pois bem, diante da não citação da parte 

requerida, redesigno o ato para o dia 25/05/2020, às 11h00 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Cite-se a parte 

requerida via mandado, no endereço informado no id. 22079692, 

consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 20970472. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007352-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (AUTOR(A))

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007183-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA DE OLIVEIRA MOREIRA (REU)

V. A. CABRAL DOS SANTOS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. A parte autora pretende a concessão da tutela 

de urgência a fim de que seja determinada a reintegração de posse em 

seu favor, considerando que resta suficientemente comprovado o 

exercício da posse. No mérito requer a confirmação da liminar, 

condenando as requeridas em perdas e danos que forem apurados no 

curso da ação, mantendo a posse dos imóveis em definitivo em seu favor. 

Todavia, é certo que o pedido antecipatório de uma tutela visa à satisfação 

imediata de um direito requerido em definitivo, razão pela qual há que 

existir uma correspondência direta entre a tutela jurídica requerida em 

definitivo na demanda e o pedido antecipatório de tutela. Sendo assim, 

analisando detidamente os autos verifica-se que a pretensão final da 

demanda para que seja a autora reintegrada definitivamente na posse dos 

imóveis, não se mostra a melhor medida prevista no ordenamento para 

salvaguardar a sua pretensão, considerando que a parte requerida já 

realizou a transferência dos imóveis em questão, bem porque o Código de 

Processo Civil prevê expressamente a ação anulatória para que reaver a 

posse/propriedade em definitivo dos imóveis. Ora, se a autora pretende 

simplesmente reaver a posse do bem móvel, do qual os imóveis se 

encontram em nome de terceiro, certo que deve valer-se da ação 

anulatória, com eventual pedido de tutela de urgência, não havendo que se 

falar em “posse definitiva”. Neste sentido é a jurisprudência: DIREITO CIVIL 
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E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE 

COMPRA E VENDA DE IMOVEL E REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C 

INDENIZAÇÃO E PERDAS E DANOS – VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE 

– LEGITIMIDADE ATIVA DO PRIMEIRO ADQUIRENTE – POLO PASSIVO – 

ATUAL PROPRIETÁRIO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. – 

Diz-se legítima a parte que, no polo ativo, seja, pelo menos aparentemente, 

titular do direito subjetivo tutelado; e no polo passivo, diz-se legítima a 

parte que deva suportar os efeitos de eventual sentença de procedência 

do pedido inicial. Por isso, deve o sujeito ativo demonstrar ser titular do 

direito que pretende fazer valer em juízo – legitimidade ativa, e ser o sujeito 

passivo quem esteja obrigado a se submeter a sua vontade – legitimidade 

passiva – acrescente-se que segundo a teoria da asserção a legitimidade 

para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial 

com o direito material controvertido. Nessa teoria, ultrapassado o momento 

da propositura da demanda, quando as condições da ação são 

verificadas in status assertiones, se constatada a falta de alguma das 

condições da ação no momento do julgamento da demanda a hipótese é de 

improcedência do pedido e não de extinção sem resolução do mérito, sob 

pena de adesão velada às teorias concretistas do direito da ação – Assim, 

pretendendo os autores a anulação de escritura pública de compra e 

venda e registro imobiliário, resta evidente a legitimidade deles para 

figurarem no polo ativo da demanda, sendo que a procedência ou não da 

pretensão autoral é questão de mérito a ser analisado em momento 

oportuno – O litisconsórcio necessário-simples é aquele que a sua 

formação é obrigatória, mas a sentença não precisa ser uniforme para 

todos os litisconsortes necessários-simples, mas não o foram – por sua 

vez, no litisconsórcio necessário-unitário, que tem sua formação 

obrigatória determinada pela natureza da relação jurídica litigiosa é 

indivisível, (...) Em caso de eventual análise de mérito da pretensão autoral 

em ação de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel 

litigioso (que consta como compradora na escritura publica de compra e 

venda e no registro imobiliário) deve ser integrada no polo passivo da lide 

em litisconsórcio passivo necessário-unitário com a empresa 

vendedora/ré/apelada, sob pena de nulidade da sentença – inteligência do 

art. 115, I e parágrafo único do CPC/15.[1] Destarte, determino venha à 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade 

apontada, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Outrossim, compulsando a 

exordial, verifico que o contrato de compra e venda anexado no Id. 

29824121, encontra-se total ou parcialmente ilegível, em desconformidade 

com o que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 185/2013, a qual 

institui o Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os documentos 

produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os documentos 

digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus 

auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por 

advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, 

ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.§ 1º 

Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar 

a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto 

à sua legibilidade”. Posto isso, determino venha à parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, aportar aos autos o referido documento legível, 

atentando-se quanto à necessidade de que este seja cópia completa e de 

fácil leitura, com boa qualidade de visualização, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito [1] TJ-MG – AC: 10471170010212001 MG, 

Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data de 

Publicação: 05/04/2019.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003102-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR MORAES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc., Em atenção ao artigo 10 do CPC, venha à 

parte autora manifestar no prazo de 15 (quinze) dias acerca da alegação 

da requerida nos Ids. 28920167 e 28920168. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002744-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. S. D. (AUTOR(A))

I. F. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AKIHIRO WADA FERREIRA (REU)

KAZUKO WADA FERREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA OAB - MT19720/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BENEDITA CLARA DUARTE OAB - 327.476.321-72 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, por 

intermédio de seu patrono, para apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007984-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARTINHA BISPO (AUTOR)

VALDEVINO MARCHEZINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Observo que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, constato 

que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que pudesse 

justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da justiça 

gratuita, bem porque os autores indicam suas profissões na inicial como 

sendo autônomo, fato este que coloca em dúvida a sua real situação 

financeira, havendo a necessidade de a parte autora comprovar a 

situação de hipossuficiente. Assim, determino venha à parte autora no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos que 

efetivamente demonstrem sua hipossuficiência, em especial, que apontem 

seu real ganho financeiro mensal, ainda apresentando a declaração de 

hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento procuratório que 

contenha poderes específicos para tanto, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de indeferimento. Outrossim, a parte autora descurou de aportar aos 

autos procuração outorgando poderes aos causídicos que subscreveram 

a inicial, razão pela qual, suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que a embargante aporte aos autos procuração outorgando 

poderes aos causídicos Erick Rafael da Silva Leite OAB/MT 24.538/O e 

Micheli Oliveira Ribeiro Cosmo OAB/MT 25.119/O, sob pena de extinção 

(art. 76, §1º, I, CPC). Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009673-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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NIVALDO RODRIGUES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

SANTAVISTA ASSESSORIA E COBRANCA LTDA (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001533-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004118-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES LAVIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes acerca da perícia agendada para o dia 13 de abril 

de 2020 a partir 13:00, no consultório do perito, Rua Barão de Melgaço, nº 

2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá - MT. 

Procedo também a INTIMAÇÃO da requerida para efetuar o deposito dos 

honorários periciais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002793-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO SUL MOTOS LTDA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da diligência id: 29802332.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002827-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO VELLOSO NUNES (REU)

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PERÍCIA AGENDADA PARA O dia 25 de 

abril de 2020 a partir 09:30, no consultório do perito, Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá 

- MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001480-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES MARTINS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para manifestarem à respeito do laudo 

pericial (Id. 29968617), bem como acerca das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, em cumprimento a decisão Id. 

25380702.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002827-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO VELLOSO NUNES (REU)

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001399-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GELIANE ROSE OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para manifestarem à respeito da avaliação 

médica (Id. 29969883), bem como acerca das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, em cumprimento a decisão Id. 

25380713.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002438-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Intimação das partes para manifestarem quanto ao laudo de avaliação (Id. 

29972983), devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, em cumprimento a decisão Id. 20725798.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005884-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAUANI DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem quanto ao laudo de avaliação (Id. 

29976977), devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, em cumprimento a decisão Id. 20725799.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000945-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem quanto ao laudo de avaliação (Id. 

29977528), devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, em cumprimento a decisão Id. 20725800.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006087-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem quanto ao laudo de avaliação (Id. 

29978104), devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, em cumprimento a decisão Id. 20725801.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002346-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem quanto ao laudo de avaliação (Id. 

29978133), devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, em cumprimento a decisão Id. 21877015.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 568045 Nr: 2836-93.2019.811.0002

 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: ALAM JOSE BARROS FERREIRA DA SILVA, ALIBEL 

FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, LEONARDO AUGUSTO FERREIRA 

CARDOSO, PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE DA SILVA NICOLAU ROSÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FÉFILI - 

OAB:3923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro a medida liminar pleiteada e concedo aos 

embargantes a manutenção da posse do imóvel descrito na inicial 

(matrícula 51.070), mediante a prestação de caução de valor referente ao 

bem, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 678, parágrafo único, 

do CPC, sob pena de revogação da medida.No mais, em observância ao 

Poder Geral de Cautela, conferido pelo art. 297 do CPC, determino seja 

expedido ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca a fim 

de que proceda com a averbação da existência da presente lide à margem 

da matrícula nº 51.070 (fls. 22/29), instruindo o ofício com cópia dos 

documentos necessários.No impulso do processo, determino venha à 

parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.Por fim, 

translade-se cópia da presente decisão para os autos em 

apenso.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 11 de fevereiro de 2020.Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351542 Nr: 16977-93.2014.811.0002

 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: NILDETE LUIZA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o depósito dos honorários periciais correspondentes a sua parte, 

nos termos do art. 95, do CPC.

 Determino, também, que a parte requerida aporte aos autos a via 

ORIGINAL dos documentos de fls. 54/54-v, no prazo de 15 (quinze) para a 

realização da perícia acima deferida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351542 Nr: 16977-93.2014.811.0002

 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: NILDETE LUIZA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342210 Nr: 9685-57.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SANTANA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,12, totalizando em R$ 

562,52, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 527829 Nr: 3039-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE SILVA DO NASCIMENTO, DSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGU - HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:MT 8.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:MT 3.213

 Vistos.Verifica-se na decisão proferida à fl. 366, restou indeferido o 

pedido da parte autora quanto ao levantamento dos valores que se 

encontram sendo depositado nos autos e levantado pelo causídico da 

parte autora, referente ao pagamento da condenação em indenização por 

danos morais, bem como restou determinada a realização da perícia no 

autor a fim de buscar maiores elementos referentes ao seu tratamento, 

atribuindo assim maior segurança jurídica e consequentemente a tradução 

monetária do direito reconhecido em sentença, referente a condenação 

em Logo em seguida, a parte autora informou que interpôs recurso de 

agravo de instrumento contra a referida decisão (fls. 370/402). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 350881 Nr: 16482-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRICOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARO CARDOSO ARTEIRO NETO, SERGIO 

LUIS MOREIRA, SERGIO DALLAROSA

 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:

 Vistos.

Venha a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar requerendo o 

que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que a exequente deverá em igual prazo aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 05 de março de 2020.

 Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 589629 Nr: 14664-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA JOAQUIM FERREIRA, SEBASTIÃO MACIEL 

BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, da análise dos autos, verifico que a parte embargante 

descurou de apresentar junto com a inicial os documentos necessários 

para a sua identificação, bem como não há nos autos comprovante de 

endereço.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a sua identificação com a apresentação de seus documentos 

pessoais e aportar comprovante de endereço, sob pena de extinção.

 Na oportunidade, suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a embargante aporte aos autos procuração outorgando 

poderes ao causídico Eduardo Garcia Pereira da Silva OAB/MT 16.806-A, 

sob pena de extinção (art. 76, §1º, I, CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 05 de março de 2020.

 Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 554866 Nr: 17377-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO SALES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. GAMBIM TRANSPORTES ME, MARCELL 

TONDIN EPP, TRANSPORTES TG LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, KARLOS LOCK - OAB:OAB/16.828, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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: BANCO DO BRASIL S/A, PNEULÂNDIA COMERCIAL 

LTDA, AUTO POSTO PINDORAMA LTDA, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, HSBC - BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, J. MACEDO S.A., cosan alimentos s/a

 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:

 Intimação do Administrador Judicial para retirar o EDITAL DE AVISO AOS 

CREDORES SOBRE A CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM 

FALÊNCIA E RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELA FALIDA, 

para publicação. Prazo de: 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393384 Nr: 7411-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FREDERICO MULLER, NAUME DENISE NUNES 

ROCHA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO STRUBING MULLER NETO, ESPÓLIO DE 
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JÚLIO STRUBING MULLER, CONRADO BARBOSA MULLER, LURDES 

MARIA MULLER COUTINHO, ROSA MARIA DE CARVALHO COUTO 

SPINELLI, HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca 

do solicitado pela PGE as fls. 195/201

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389867 Nr: 5246-66.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA RAQUEL DE CAMILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM, 

ALFREDO MARTINELLI SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13940

 INTIMAR a parte requerente e segunda requerida, no prazo de cinco (05) 

dias, proceder ao depósito, sob pena de incorrer em ato atentatório ao 

exercício da jurisdição e pagamento de multa (CPC – § 2º c/c o inc. IV, 

ambos do art. 77), tendo em vista a concordância do perito em relação ao 

valor fixado na decisão de fls. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376863 Nr: 24438-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE GOMES EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaella Lory da Silva e Silva - 

OAB:MT 12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:RJ 

2.255-A

 INTIMAR a parte requerida, para contrarrazoar ao recurso de apelação de 

fls. 93/101, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340189 Nr: 8098-97.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CALIXTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:MT 12.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAR a parte autora para manifestar acerca do solicitado pelo 

Administrador Judicial às fsl. 48/50, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412328 Nr: 17959-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ RODRIGUES, ANTONIA NEUZALINA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR HENRIQUE GRION MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALGO - 

OAB:OAB-MT17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte requerente, no prazo legal, manifestar acerca da 

contestação de fls. 99/100

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433856 Nr: 3335-82.2016.811.0002

 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: ATAILSON ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, para manifestação no prazo como de 15 

(quinze) dias, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer (art. 477, §, 1º, do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288729 Nr: 8202-60.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FABIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:MT 7.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 189,47, totalizando em R$ 

602,87, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525342 Nr: 1612-57.2018.811.0002

 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: BRUNO MEDEIROS PACHECO, LOURDES MARIA DE 

CAMPOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, RAYRA DA SILVA ANTUNES - 

OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 

05(cinco)dias, acerca do pedido do Administrador Judicial e manifestação 

do MP de fls. 61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516437 Nr: 22513-80.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, ART LAMINAS 

COMERCIO DE LAMINAS DE MADEIRA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
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LTDA - ME, VMR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, 

SRM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZA SIMÉIA BERSI - 

OAB:366.311/SP, FABIO ROCHA NIMER - OAB:CORECON/MS 1033, 

VICTOR HUGO CAMPANIA - OAB:354.949/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 INTIMAR a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca do solicitado pelo administrador judicial às fls. 33/37

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 571905 Nr: 4954-42.2019.811.0002

 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: LIZETH JOANA DE ARRUDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA, CONCEIÇAO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:14.687, MICHELL ANTONIO 

BREDA - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO DE 05(CINCO)DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007277-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR GOMES DA SILVA (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. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da defesa 

de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência”. Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 25 de maio de 2020 às 08h30min, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a 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: 1013658-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GUIMARAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

IRENE MARIA VENTURA DE ANDRADE (AUTOR(A))

IVONE LUZIA DOS REIS (AUTOR(A))

SANTINA ANA FERNANDES MACHADO (AUTOR(A))

JOANA MARTINS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação ordinária de responsabilidade 

obrigacional cuja distribuição ocorreu após a propositura de ação ajuizada 

anteriormente pela parte autora na 3ª Vara Cível desta Comarca (processo 

n.º 1011801-43.2019.8.11.0002), que restou proferida decisão para limitar 

o polo ativo daquela demanda, procedendo com o desmembramento do 

processo. Sendo assim, considerando a determinação proferida pelo Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, visando apenas facilitar a tramitação e o 

julgamento da causa, cumpre ressaltar que tal providência não gera 

implicações sobre a competência originária do juízo decorrente da ação 

distribuída. Isso porque, na hipótese aplica-se o princípio do juiz natural e, 

da perpetuação da competência prevista no art. 43 do Novo Código de 

Processo Civil, que dispõe ser a competência determinada no momento da 

propositura da ação. Nesse sentido, confira-se: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO 

ELEVADO NÚMERO DE LITISCONSORTES ATIVOS. COMPETÊNCIA 

FIRMADA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ARTIGO 43 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 – A determinação de 

desmembramento de processo em razão da limitação do número de 

litisconsortes ativos não modifica a competência firmada em razão da 

distribuição. Tal providência visa apenas a facilitar a tramitação e o 

julgamento da causa, não gerando implicações sobre a competência 

originária do juízo decorrente da ação distribuída que ensejou o 

desmembramento. 2 – Uma vez fixada à competência, previsto no artigo 

43, do novo Código de Processo Civil, que dispõe ser a competência 

determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes 

eventuais modificações no estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, ressalvadas, apenas as alterações da competência em 

razão da matéria e da hierarquia, bem como eventual supressão do órgão 

judiciário, de maneira que a superveniente determinação de 

desmembramento não tem o condão de alterar a competência firmada no 

momento do ajuizamento da ação, sob pena de violação ao principio do juiz 

natural. 3 – Importante registrar ainda, que o título judicial a ser executado 
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não foi proferido em sede de ação coletiva, mas sim em ação de rito 

ordinário ajuizada por autores que se reuniram em litisconsórcio facultativo 

ativo, de forma que, de acordo com o que dispões o artigo 516, inciso II, do 

novo Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença será efetuado 

perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo 

prevento, pois, o juízo suscitado, da 12 ª Vara Federal do Rio de 

Janeiro/RJ. 4 – Declara-se competente para o processamento e julgamento 

da demanda o juízo suscitado, da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ. 

[1] Posto isso, declino de minha competência para processar e julgar a 

presente e determino o encaminhamento dos autos a 3ª Vara Cível desta 

Comarca, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] TRF-2 – CC: 00000971220174020000 

RJ 0000097-12.2017.4.02.0000, Relator: Aluísio Gonçalves de Castro 

Mendes, Data de Julgamento: 27/02/2017, 5ª Turma Especializada.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005974-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANGELINO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

DORANDINA PEREIRA BENTA DE ARAUJO (AUTOR(A))

JOAO ANSELMO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CATARINO MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

GONCALINA LIDIA NUNES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

DULCIDIA DOS SANTOS CERQUEIRA (AUTOR(A))

SEBASTIAO DA COSTA MARQUES FILHO (AUTOR(A))

SOFIA LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

RENILDES INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

FELIPA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

PAULO CEZAR TEIXEIRA (AUTOR(A))

CUSTODIA LAUDELINA DE MORAES (AUTOR(A))

DARCY JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

REINIR DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

DENIZIA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Acolho as emendas da inicial, a fim de que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos. Inicialmente retifiquem-se os 

assentos de registro do sistema, fazendo constar no polo ativo da 

demanda somente os requerentes Renildes Inacio da Silva, Reinir da Silva 

Oliveira, Sofia Leite da Silva, Pedro Angelino de Figueiredo e Felipa Jose 

de Oliveira. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei Nº 8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: AÇÃO DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – 

PRELIMINARES ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO 

– SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE 

DO CDC – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO 

EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS 

DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO 

NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL 

– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Em que pese à manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, 

e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

29/05/2020, às 09:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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 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 para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007241-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GLEICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de retificação de registro civil 

proposta por Ana Gleice da Silva, visando à retificação do registro 

descrito na inicial. A demanda é de competência de uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões, todavia, os autos foram 

indevidamente distribuídos para esta Vara Cível. Isso porque, dispõe a 

Resolução n°. 11/2017/TP que compete à 1ª, 2ª e 3ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca “processar e julgar os feitos 

referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição 

voluntária”. Assim, considerando que a retificação de registro ou 

suprimento judicial é procedimento de jurisdição voluntária, deve a 

presente ser encaminhada a uma das Varas competentes para processar 

a matéria sub judice. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA. CONTENCIOSIDADE DA QUESTÃO. VIA ELEITA 

INADEQUADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. A ação de retificação 

de registro civil é procedimento de jurisdição voluntária, cuja principal 

característica é a ausência de litigiosidade. Assim, em havendo a 

necessidade de dilação probatória, este meio não se mostra apropriado à 

pretensão, devendo a questão ser remetida às vias ordinárias. (TJMG – 
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AC 10431130014472001, 5ª Câmara Cível, Relator Luis Carlos Gambogi, 

07/07/2014). Posto isso, declino de minha competência para processar e 

julgar a presente e determino a distribuição dos autos a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões, desta Comarca, nos termos da 

fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000524-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE BARROS MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Verifica-se que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Desse modo, passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357 do CPC), bem assim ordenar a produção da prova, uma 

vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para 

formação do juízo de convicção. Com efeito, não há preliminares a serem 

consideradas, motivo pelo qual, declaro o feito saneado e diante da 

natureza da controvérsia, determino de ofício, a produção de prova 

pericial. Fixo como pontos controvertidos a) se os documentos de id. 

8048153 foram assinados pela parte autora; b) a existência ou não de 

relação jurídica entre a parte autora e a requerida; c) o nexo de 

causalidade entre o dano alegado e a conduta da parte requerida; d) o 

dever de indenização e o seu quantum. Para tanto, nomeio para os 

trabalhos periciais grafotécnicos a empresa Mediape Mediação, 

Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda., com endereço 

na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato 

Grosso, telefone: (65) 3332 9858, e-mail: contato@mediape.com.br o qual 

deverá ser intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Fixo 

desde já os honorários periciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Ademais, considerando 

que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os honorários 

periciais serão rateados, sendo que a parte correspondente à autora será 

arcada pelo Estado. Assim, determino que a parte requerida venha no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais 

correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC. Ainda, 

considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será 

expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

correspondente a parte autora, em momento oportuno, conforme prevê o 

art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – 

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.” Venham às 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte 

requerida aporte aos autos a via ORIGINAL dos referidos documentos (id. 

8048153), no prazo de 15 (quinze) para a realização da perícia acima 

deferida. Apenas com o aporte do documento original acima determinado e 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Às providencias necessárias. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006761-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CPE - SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006761-46.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhidos os emolumentos 

judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007502-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO ELEOTERIO NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007502-86.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora descurou de 

apresentar requerimento administrativo prévio, requisito considerado 

essencial para o processamento da demanda. Nesse passo, saliento que 

atualmente o Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao 

considerar a exigibilidade do requerimento como condição para o exercício 

do direito de ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 
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INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Por outro lado, constato que a 

exordial não cumpriu todos os requisitos do art. 319 do CPC, pois não 

informou os endereços eletrônicos das partes, nem mencionou quanto à 

falta de informação. Sendo assim, intime-se a parte requerente para 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC): 1. Trazer aos autos a cópia do requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, para posterior 

prosseguimento do feito. 2. Informar nos autos os endereços eletrônicos 

das partes. Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Intime-se e cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007499-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO ANTONIO MASTELARO (REQUERENTE)

DILMA NOVAIS MASTELARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEON SILVEIRA OAB - MT0016671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Laudiange Helaine Herani Wendpap (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007499-34.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007159-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E R CAVALHEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007159-90.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhidos os emolumentos 

judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007134-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA MONTOVANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007134-77.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhidos os emolumentos 

judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1007414-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CRISTINA CAPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA HERAIL BUTAKKA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007414-48.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes e nem a sua 

profissão. Ainda, requer os benefícios da justiça gratuita, mas ante a 

ausência de informação quanto à sua profissão não é possível constatar 

a existência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 

(art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá a parte autora demonstrar 

sua a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas 

processuais, por meio de documentos idôneos. Ante o exposto, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. 

Informar os endereços eletrônicos das partes, e profissão da autora. 2. 

Comprovar sua situação financeira precária, OU, conforme for o caso, 

promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1007533-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PHATTO INTERIORES - MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS JAVARONI OAB - SP265427 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jean Carlos Kmiecik (REQUERIDO)

Marcio Souza Lima (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007533-09.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000242-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, notadamente no que se refere se a 

assinatura constante nos documentos de id. 10247620 dos autos, de 

modo que à vista do poder instrutório da magistrada, conforme dispõe o 

art. 370 do CPC, entendo ser de extrema relevância a produção de prova 

técnica, razão porque passo ao saneamento e organização do processo 

(art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Não havendo 

questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser 

expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. Dos 

pontos controvertidos Assim, de acordo com os autos e da natureza da 

ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se os documentos de 

id. 10247620 foram assinados pela parte autora; b) a existência ou não de 

relação jurídica entre a parte autora e o requerido; c) O nexo de 

causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido; d) o dever de 

indenização e o seu quantum. Diante da controvérsia instalada, defiro a 

produção de prova pericial formulado pelas partes (ids. 16562470 e 

16630244). Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais grafotécnicos a 

empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e 

Perícias Ltda., com endereço na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, 

Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 3332 9858, 

e-mail: contato@mediape.com.br o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi formulado pelas 

partes, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 

95, do CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Venham às partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). 

Determino, também, que a parte requerida aporte aos autos a via 

ORIGINAL dos documentos de id. 10247620, no prazo de 15 (quinze) para 

a realização da perícia acima deferida. Apenas com o aporte do 

documento original acima determinado e aceite da incumbência pericial, 

intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a designação 

da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos 

serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A perícia 

deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido no item 

“A”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do 

CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se todos. Às providencias necessárias. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005733-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANE FIGUEIREDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial proposta por mrv prime chapada oriente incorporações spe 

ltda em face de ALANE FIGUEIREDO DA SILVA. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, 

CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa (art. 827, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, 

avaliação e depósito deve ser expedido em duas vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação dos executados e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal (03 dias). Citada que seja a parte executada, o 

digno Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a correr o prazo dos embargos. Não efetuado 

o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via dos 

mandados, o digno Sr. Oficial de Justiça procederá, de imediato, à penhora 

de bens, a sua avaliação e ao depósito, lavrando-se o respectivo auto, e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. Se não 

forem localizados da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (§1º, art. 827, CPC). Caso a parte executada 

queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito 

e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006221-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA KAWANE DIAS DE SOUZA SESPERE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial proposta por mrv prime chapada oriente incorporações spe 

ltda em face de JULIANA KAWANE DIAS DE SOUZA SESPERE. Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (art. 827, caput, CPC). O mandado de citação, 

penhora, avaliação e depósito deve ser expedido em duas vias, a primeira 

com o propósito de promover a citação dos executados e a segunda com 

o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal (03 dias). Citada que seja a parte executada, o 

digno Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a correr o prazo dos embargos. Não efetuado 

o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via dos 

mandados, o digno Sr. Oficial de Justiça procederá, de imediato, à penhora 

de bens, a sua avaliação e ao depósito, lavrando-se o respectivo auto, e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. Se não 

forem localizados da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (§1º, art. 827, CPC). Caso a parte executada 

queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito 

e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004955-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA REGINA AMANCIO GREGORIA DE ALCANTARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004955-10.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

proposta por SESI Serviço Social da Indústria em face de Catia Regina 

Amancio Gregoria de Alcantara, tendo como referência contrato particular 

de prestação de serviços educacionais. Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(art. 827, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e 

depósito deve ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação dos executados e a segunda com o objetivo de 

promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado 

no prazo legal (03 dias). Citada que seja a parte executada, o digno Sr. 

Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a respectiva certidão, 

quando começará a correr o prazo dos embargos. Não efetuado o 

pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via dos 

mandados, o digno Sr. Oficial de Justiça procederá, de imediato, à penhora 

de bens, a sua avaliação e ao depósito, lavrando-se o respectivo auto, e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. Se não 

forem localizados da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (§1º, art. 827, CPC). Caso a parte executada 

queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito 

e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002744-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. S. D. (AUTOR(A))

I. F. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AKIHIRO WADA FERREIRA (REU)

KAZUKO WADA FERREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA OAB - MT19720/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BENEDITA CLARA DUARTE OAB - 327.476.321-72 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando os autos verifico que a carta de 

citação direcionada ao requerido Akihiro Wada Ferreira não foi recebida 

por ela e sim pela Nayama WFS Pedroso (id. 6119329 – pág. 02), razão 

pela qual o ato citatório não se revestiu de regularidade já que ele foi 

recebido por terceiro estranho à lide. Sobre o assunto: “Nula a citação, 

não se constitui a relação processual e a sentença não transita em 

julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com 

esse objetivo, ou em embargos à execução, se o caso (CPC, art. 741, I).” 

(RSTJ 25/439). “RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – 1ª APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA 

FÍSICA – ATO REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – 

ASSINATURA DE TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE 

CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª 

APELAÇÃO – PREJUDICADA. É nula a citação de pessoa física realizada 

pelo correio quando a entrega da correspondência registrada não ocorre 

diretamente ao destinatário, que deve apor assinatura no recibo. Incumbe 

ao autor o ônus de provar que o réu tomou ciência da existência de 

demanda judicial contra ele proposta, não obstante o AR tenha sido 

subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 72034/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/01/2015, Publicado no 

DJE 27/01/2015) Isto posto, torno nula a citação do requerido Akihiro Wada 

Ferreira e no impulso determino que seja expedido mandado visando 

citação do requerido no endereço indicado na inicial, consignando as 

deliberações já contidas no id. 4516284. Após, transcorrido o prazo com a 

apresentação da defesa ou não pelo requerido, considerando que a 

presente demanda envolve interesse de incapaz (CPC – II, art. 178), 

promovam-se os autos ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000201-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RADAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 
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JUDICIAL)

IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359-O (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO(A))

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000201-93.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizada por EJS COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA – ME, RADAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA-ME, 

IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA – ME e IMS ÓCULOS E 

ACESSÓRIOS LTDA – ME, pessoas jurídicas de direito privado, 

devidamente qualificadas e representadas nos autos. Primeiramente, 

entendo por bem em promover a substituição do atual administrador judicial 

(Real Brasil Consultoria). Isso porque, ainda que não se possa atribuir 

qualquer ato que desabone sua conduta na condução do processo, nesse 

momento processual, este profissional deve ser de confiança do juiz e, o 

profissional em questão foi nomeado pela magistrada que me antecedeu 

na condução do feito. Assim, passo a tecer as seguintes deliberações: 1. 

Em substituição ao administrador judicial nomeado pela magistrada que me 

antecedeu ao feito, nomeio para exercer o encargo o advogado Dr. CAIO 

BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA, OAB/MT Nº 24.739, com endereço 

profissional na Rua do Leme, n. 213, Jardim Guanabara, Cuiabá/MT, CEP: 

78.010-665, fone: (65) 9 9989-9409, que deverá ser intimado na pessoa 

do seu responsável técnico para, aceitando o encargo que lhe foi 

atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar na sede do Juízo, o termo 

de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas 

as responsabilidade a ele inerentes. 1.a – Firmado o termo de 

compromisso, deverá a administração judicial apresentar um relatório 

pormenorizado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contendo a relação de 

habilitações e impugnações existentes, e suas fases processuais, assim 

como, especificar as providências legais tomadas e eventuais pendentes 

de providência, além de informar ao Juízo qualquer outra relevante 

informação. 1.b – A decisão inicial que deferiu o processamento da 

presente Recuperação Judicial fixou a remuneração do Administrador 

Judicial, em 2% do valor devido aos credores submetidos à Recuperação 

Judicial, atenta aos limites previstos no art. 24, §5º, da Lei N.º 11.101/05. 

1.c – Com fundamento no disposto no artigo 24, da Lei N.º 11.101/2005, 

“observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de 

complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o 

desempenho de atividades semelhantes”, com fim de viabilizar o trabalho a 

ser exercido, determino que, com o cumprimento do item 1.a, o 

Administrador Judicial apresente proposta de valor relativo à remuneração 

para o exercício do encargo. Prazo: 15 (quinze) dias úteis. 2 – No tocante 

à remuneração do administrador judicial substituído, determino a 

interrupção dos pagamentos, até ulterior deliberação. Determino, ainda, 

nos termos do art. 22, II, da Lei N.º 11.101/2005, a intimação do 

administrador judicial substituído para que preste as contas da sua 

administração, procedendo aos relatórios necessários, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, de forma pormenorizada, inclusive a respeito dos 

valores percebidos, bem como entregar à sua substituta, todos os bens e 

documentos das recuperandas que se encontre em seu poder, também no 

mesmo prazo. Com a manifestação do Administrador Judicial substituído, e 

da nova Administradora Judicial, vistas ao Ministério Público, e depois 

conclusos. Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009240-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU MOACIR MASCHIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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 com 

pedido de antecipação de tutela proposta por Eliseu Moacir Maschio em 

desfavor de Bradesco Sáude S.a, devidamente qualificados nos autos. A 

parte requerida informou nos autos a realização de acordo extrajudicial, 

no Id. 26512839 e requereu a sua homologação. Logo em seguida, 

informou o cumprimento do acordo conforme pactuado, requerendo a 

extinção da demanda. É o relatório. Decido. Verifica-se que o acordo 

realizado entre as partes, detém de requisitos de validade, existência e 

eficácia jurídica. Posto isso, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste 

celebrado entre as partes (Id. 26512839), para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, 

sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. Após, 

oportunamente, certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000181-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORENNA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORI ALIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MODESTO SILINGARDI OAB - SP301249 (ADVOGADO(A))

REJANE ZOCANTE CURY QUEIROZ OAB - SP127654 (ADVOGADO(A))

DANILO VICENTE PAES OAB - SP324558 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Lorenna Moraes da Silva promove ação de 

reparação por danos morais em desfavor da Dori Alimentos S.A, todos 

devidamente qualificados, narrando que em 06.03.2016 adquiriu um 
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produto “GOMETS (gomas sortidas)” da marca ré. Assim, ao chegar em 

sua residência observou que havia um corpo estranho (pedaço de 

madeira) dentro do pacote, o que o deixou inconformada com a situação. 

Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo uma indenização por 

danos morais. Juntou documentos (ids. 1529237 a 1529250). Audiência de 

conciliação restou inexitosa (id. 2639481). Citada, a requerida contestou o 

pedido (id. 3022881), alegando preliminarmente cerceamento de defesa e 

falta de interesse de agir. No mérito, afirma que possui uma linha de 

produção severa, em que se preza pela higiene e segurança, seguindo as 

boas práticas de fabricação, visando garantir proteção do produto contra 

contaminações de origem química, física ou biológica, portanto não merece 

prosperar as alegações da parte autora. Sustenta, também, a inexistência 

de dano moral no caso, uma vez que a requerente sequer chegou a ingerir 

o produto. Nesses termos, postula a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos (ids. 3022883 a 3022993). A parte autora apresentou 

impugnação no id. 12460019. As partes foram intimadas para 

especificarem quais provas pretendem produzir, manifestaram nos ids. 

20512799 e 21064090. Após, vieram conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, 

inciso I, do CPC/2015, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da falta de interesse de 

agir e do cerceamento de defesa Aduz o requerido a ausência de 

interesse de agir e cerceamento de defesa, sob o argumento de que a 

requerente não esgotou a via administrativa para solucionar o conflito, 

uma vez que não comunicou o incidente ao canal de SAC disponibilizado 

pela requerida para atendimento aos consumidores. Pois bem. Da análise 

da presente preliminar entendo que não merecem prosperar, uma vez que 

o prévio requerimento administrativo não constitui óbice para o ajuizamento 

da ação judicial, sob pena de violação do artigo 5º, XXXV, da CF. 

Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às 

partes a prevalência do direito. Assim, afasto as presentes preliminares. 

Do Mérito A autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, sustentando ter encontrado um elemento 

estranho dentro de um pacote de gomas da marca da empresa ré. Trouxe 

com a petição inicial fotografia comprovando o fato noticiado (id. 

1529247), sendo incontroverso que dentro do pacote havia um objeto 

estranho, plenamente visível. Também é incontroverso o fato de que 

referido pacote não foi violado, permanecendo intacto o seu lacre, haja 

vista que a própria parte autora admitiu em sua inicial não ter aberto o 

pacote de gomas, bem como diante da constatação feita na foto 

apresentada na inicial. Pois bem. Em que pese as alegações da parte 

autora, tenho que a improcedência do pedido é medida que se impõe. Isso 

porque, ainda que tenha sido demonstrado o ato reprovável da requerida, 

consistente na comercialização de produto impróprio para o consumo, não 

restou caracterizado o dano moral apto a ensejar a reparação pretendida. 

Ressalto ainda, que sendo constatado o vício de qualidade no produto em 

momento anterior ao consumo, o art. 18, caput, parágrafo 1º, inciso I e II, 

do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a autora/consumidora 

requerer a sua substituição ou a restituição do valor pago pelo produto: 

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. 1º Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

(...)” Outrossim, conforme alegado pela autora, o corpo estranho 

encontrado no pacote era visível e de fácil constatação, razão pela qual o 

vasilhame não foi sequer aberto e as gomas não foram ingeridas. Assim, o 

fato narrado, embora possa ser desagradável, causando sentimentos de 

repugnância na autora e de descrença nos produtos comercializados pela 

requerida, não teve o condão de lhe causar dano moral ou de ameaçar a 

sua saúde. A responsabilidade civil tem como finalidade a recomposição 

de um dano, moral ou patrimonial, causado em razão da prática de um ato 

ilícito que tem, por sua vez, como pressupostos necessários a sua 

configuração, o fato lesivo voluntário, a ocorrência de um dano e o nexo 

de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Não obstante 

os danos morais prescindam de comprovação efetiva, deve-se comprovar 

a ocorrência de fatos ou sucessão de fatos que possam imprimir na 

pessoa algum tipo de intranquilidade. Entretanto, no caso em apreço, não 

houve risco à saúde da autora, sendo que os fatos relatados não são 

suficientes para causar os alegados danos morais, mostrando-se 

insignificantes e incapazes de atingir o autor a ponto de exigir a pretensa 

indenização. No mesmo sentido a lição de Humberto Theodoro Júnior in 

“Dano Moral”, Ed. Oliveira Mendes, 1998, pág. 08/09, in verbis: “Para que 

se considere ilícito o ato que o ofendido tem como desonroso é necessário 

que, segundo um juízo de razoabilidade, autorize a presunção de prejuízo 

grave de modo que "pequenos melindres" insuficientes para ofender os 

bens jurídicos não devem ser motivo de processo judicial.” Deste modo, 

para ensejar a indenização por dano moral faz-se necessário que a 

situação fática relatada seja capaz de incutir na pessoa alguma dor, ou 

seja, que os fatos sejam suficientes para provocar abalos na esfera 

psíquica do indivíduo. Nesse ponto, vale ressaltar que tais abalos morais 

devem ser considerados sob o ponto de vista de uma pessoa de senso 

comum e não sob os parâmetros daqueles que se melindram com simples 

percalços e pequenos aborrecimentos de somenos importância, devendo 

a obrigação indenizatória, nos casos de danos morais, somente ser 

reconhecida em casos excepcionais, em que a conduta praticada 

repercuta dor passível de compensação por meio de indenização. Nesse 

sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESENÇA DE LARVA EM 

CHOCOLATE. INGESTÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. 

INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte 

Superior tem entendimento dominante de que, ausente a ingestão do 

produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença 

de corpo estranho no alimento, não se configura o dano moral indenizável. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 

1797805/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

21/05/2019, DJe 06/06/2019) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – 

CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO – PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO 

INTERIOR DE RECIPIENTE DE BEBIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - 

PRODUTO NÃO INGERIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO 

DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. Mesmo com a inversão do ônus da 

prova ao consumidor, deve a autora demonstrar a verossimilhança das 

alegações. A identificação de corpo estranho em garrafa de bebida, sem 

que o seu conteúdo tenha sido ingerido, constitui mero aborrecimento que 

não pode ser elevado à condição de dano moral, e, via de consequência, 

não gera direito à indenização. (N.U 0035181-05.2013.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

13/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019) Portanto, ainda que os fatos 

narrados nos autos possam ter provocado inconformismo na autora, tais 

sentimentos não são suficientes para dar sustentação à pretensão 

indenizatória, com fundamento em danos morais, já que não são 

revestidas de gravidade bastante que justifique a reparação prevista no 

artigo 5º, V e X, da Constituição Federal. Não tendo a autora se 

desincumbindo do ônus que lhe competia, trazendo aos autos prova 

constitutiva do seu direito (CPC – inciso I, art. 373), e, portanto, estando 

ausente um dos pressupostos essenciais à caracterização da 

responsabilidade civil, qual seja, o dano moral alegado, não há que se falar 

em obrigação de indenizar, restando, pois prejudicada a análise dos 

demais pressupostos. Por todo exposto, julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial por Lorenna Moraes da Silva em desfavor da Dori 

Alimentos S.A. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 

Todavia, sendo a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que 

possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Transitada em julgado a sentença, aguarde-se por 15 (quinze) dias 

eventual pedido de cumprimento de sentença, e caso decorrido sem 

manifestação, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1002136-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE LIMA MAGALHAES (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Diante do não oferecimento de embargos 

pela parte requerida, apesar de devidamente citada (Id. 12004399), 

converto a decisão mandamental em titulo executivo judicial, com vistas ao 

prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título II, Parte 

Especial, do Código de Processo Civil/2015 (CPC/2015 – §2º, art. 701 – 

Cumprimento de Sentença). De conseguinte, venha a exequente 

apresentar os cálculos de atualização do débito, em 05 (cinco) dias. Após, 

intime-se a parte devedora, por meio de carta com aviso de recebimento 

(art. 513, § 2º, inciso II, CPC/2015), para cumprimento da obrigação, de 

acordo com os cálculos a serem apresentados, 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/2015. 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/2015). Determino, ainda, seja 

anotado nos registros do feito que se trata de cumprimento de sentença, 

renovando sua autuação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008048-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS SAAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT16552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DA SILVA BARROS - GERALDINHO (REQUERIDO)

LUCIDIO BENTO PINTO 00732498155 (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 execução de título de 

crédito c/c indenização por danos materiais e morais c/c busca e 

apreensão de semoventes com acréscimo de frutos c/c medida cautelar 

proposta por Patricia Martins Saad em desfavor de Lucidio Bento Pinto e 

Geraldo Da Silva Barros, devidamente qualificados nos autos. Na decisão 

de Id. 15709403, restou oportunizado à parte autora a realização da 

emenda da inicial, para informar endereço eletrônico, determinar a quantia 

referente a danos morais, atualizando o valor da causa. Todavia, 

devidamente intimada não atendeu ao comando judicial, deixando 

transcorrer in albis o prazo concedido, conforme certificado no Id. 

18190827. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. 

Pois bem, conforme relatado a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem qualquer manifestação, mesmo depois de oportunizada a realizar a 

emenda da inicial, motivo pelo qual deverá arcar com o ônus de sua 

inércia. Sendo assim, considerando que a parte autora não sanou as 

irregularidades nos autos apontadas na decisão de Id. 15709403, inexiste 

alternativa senão indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo 

único, artigo 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a 

petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil. Custas 

pela parte autora. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado dê-se 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. Às 

providencias necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007457-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAMOS FERNANDES OAB - MT12378-O (ADVOGADO(A))

N. G. A. B. OAB - 104.968.791-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

COORDENADORA DA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007457-82.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: N. G. A. B. IMPETRADO: 

COORDENADORA DA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MATO 

GROSSO Vistos, Recebo a presente ação como ação de obrigação de 

fazer com pedido de tutela provisória de urgência para tratamento de 

saúde, em que pese a existência de mandado de segurança c/c pedido de 

liminar, visando o fornecimento de fórmula nutricional em favor do menor 

Nathan Gouveia Alves Brito. Defiro a parte Autora os benefícios da justiça 

gratuita. Anote-se. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT) para análise e parecer, que consignou: “Registro na ANVISA: Sim, 

Como alimento. Quanto a Receita médica: Não Consta. Quanto ao insumo: 

Neocate: proteína extensamente hidrolisada e com restrição de lactose. 

Assegurado no SUS: Tem Relatório com recomendação positiva da 

CONITEC; Responsabilidade de Atendimento: Ainda não foi determinado;” 

O laudo médico juntado nos autos (ID 29932514) informa: “(...) atesto para 

os devidos fins que o Nathan Gouveia Alves Brito, tem APLV, sendo 

necessário o uso de Neocate LCP 15 latas por mês, quantidade essa que 

deve aumentar de acordo com o crescimento do bebê.” Em análise da 

probabilidade do direito alegado, ressalto a juntada do laudo médico acima 

referido, o qual é categórico em afirmar a necessidade de ingestão de 

fórmula alimentar indicada para nutrição e desenvolvimento saudável da 

parte Autora. Ademais, deve-se destacar que, conforme noticia o NAT, o 

tipo de fórmula infantil pleiteada foi incorporado, conforme Portaria 

SCITIE/MS nº 67, de 23 de novembro de 2018, para crianças de 0 a 24 

meses com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do SUS, 

havendo, no entanto, um prazo de 180 dias, a partir da data da publicação, 

para efetivar a sua oferta para a rede pública. Desta forma, percebe-se 

que a própria Administração Pública reconheceu a importância do 

fornecimento da fórmula em casos como o da parte Autora, garantindo a 

sua dispensação no âmbito do SUS, não podendo esta ser obstada por 

entraves burocráticos, sobretudo tratando-se de direito fundamental à 

vida de criança, o qual deve ser assegurado com absoluta prioridade pelo 

Estado, nos termos do artigo 227, da Constituição da República de 1988. 

Dessa forma, tenho que a parte Autora demonstrou, em sede de cognição 

sumária, o fato que lhe cabia, qual seja, a necessidade de fornecimento da 

fórmula alimentar indicada, de forma que se deve privilegiar a máxima 

efetividade do direito à saúde, acolhendo-se o requerimento de tutela de 

urgência. Além disso, há perigo na demora do fornecimento do insumo, 

diante da idade (criança 2 meses) e evitar o agravamento de seu quadro 

clínico em razão de desnutrição. Por outro lado, considerando que há 

opções de fórmulas infantis aptas a suprir as necessidades nutricionais 

da Autora, importa que seja facultada à Administração a aquisição daquela 

que seja mais vantajosa, levando-se em conta a descrição do insumo e 

não sua marca, nos termos da Lei nº 8.666/93. Outrossim, importa 

acentuar, no que tange à efetivação do direito à saúde, há competência 

comum de todos os entes da federação, existindo previsão expressa no 

art. 23, II, da CR/1988 quanto à responsabilidade solidária entre União, 

Estados e Municípios. Em face da responsabilidade solidária dos entes 

federados pelo implemento de ações e serviços com vistas a assegurar o 

direito à saúde, é facultado ao cidadão exigir a efetivação do direito (que 

lhe é assegurado constitucionalmente) de um ou de todos os entes, em 

separado ou de forma conjunta, sem que lhe seja exigido perquirir quais 

as atribuições concernentes à União, aos Estados ou ao Município. Aliás, 

em julgamento de questão relacionada ao fornecimento de medicamentos, 

a nossa Corte Máxima no julgamento do RE nº 855.178, realizado sob o 

regime da repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência sobre a 
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responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar 

assistência à saúde. Eis a ementa do referido precedente: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE nº 

855.178 RG, rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015). E, mais recentemente, 

confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO 

À SAÚDE - PRELIMINAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

PÚBLICOS - INEXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS - MÉRITO - 

FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - BORTEZOMIB - CÂNCER - 

INEFICÁCIA DE TRATAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - CACON'S 

- UNACON'S - COMPROVAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E 

NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de prestar o serviço 

de saúde de forma gratuita, quando inexiste política pública específica 

para a disponibilização do tratamento médico vindicado, é de qualquer dos 

entes federativos, conjunta e solidariamente. Preliminar rejeitada. 2. O 

direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste 

a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável 

do direito à vida. 3. Para os pacientes portadores de câncer, foi instituído 

tratamento gratuito e específico por meio dos Centros de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e das Unidades de Alta 

Complexidade em Saúde (UNACONs), criados pelo SUS. 4. Comprovado 

que a paciente faz seu tratamento clínico em uma UNACON, que já foi 

submetida à quiometerapia sem êxito, e que não há outra opção de 

tratamento eficaz no SUS, o fornecimento do medicamento pelo ente 

estatal é medida que se impõe. 5. Recurso provido.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.19.124153-8/001, Relator(a): Des.(a) José 

Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 23/01/0020, publicação da súmula em 24/01/2020). Sendo assim, no 

caso em tela, o(s) Requerido(s) são responsáveis pela manutenção da 

vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo propiciar tais 

direitos mediante o custeio/fornecimento do medicamento pleiteado, 

conforme laudo médico acostado na inicial. Concedo, em parte, a 

antecipação da tutela para fornecimento da fórmula de aminoácidos livres 

em favor do paciente, 10 latas ao mês, conforme relatórios e prescrições 

médicas juntadas nos autos, para tratamento das patologias que o 

acometem, até que o tratamento seja desnecessário à sua saúde, 

podendo ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na 

exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da 

menor. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento. 

Deverá a parte Autora comprovar, mensalmente, a persistência na 

necessidade da fórmula nutricional, sob pena de perda de efeitos da 

presente liminar (Enunciado nº 2 da III Jornada de Direito da Saúde do 

CNJ). Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as 

vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o 

cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital. 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. 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 ou municipal, no prazo de até 30 (trinta) dias. 

Em caso de eventual negativa, deverá o paciente juntar aos autos 

documento comprobatório que contenha, ao menos, o nome do servidor do 

Município que o atendeu e o motivo do não fornecimento. Cite(m)-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007915-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007915-02.2020.8.11.0002. AUTOR(A): NANCY OLIVEIRA REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADVOCACIA 

GERAL DA UNIAO Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte 

Autora. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela provisória de urgência, visando realização de procedimento de 

microcirurgia para aneurisma da circulação cerebral anterior menor que 

1,5 cm (conforme regulação no sistema SISREG III), ante a necessidade de 

salvar a vida do Requerente. Relatados, decido. A concessão da tutela 

provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que 

reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de 

delonga na sua concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico o parecer apresentado pelo NAT nº 0479/2020, 

aponta que: “1. Área médica do pleito: Neurocirurgia. 2. Motivo do pleito: 

Demora no fornecimento do tratamento. 3. Da patologia alegada: Existe 

cópia de Laudo de exame que atesta a existência do agravo alegado. 4. 

Da solicitação: a solicitação do procedimento não foi corretamente 

efetuada pela via administrativa. 5. Quanto ao pedido: A indicação de 

tratamento cirúrgico parece ser. O procedimento de embolização de 

aneurisma cerebral, é contemplado pelo SUS, há no estado serviços de 

referencia para sua disponibilização. 6. Quanto à urgência do 

procedimento: Não ha dados clínicos suficientes, contudo, do ponto de 

vista teórico trata-se de urgência. Ressaltasse que o procedimento deve 

ser devidamente solicitado e regulado corretamente pela via administrativa. 

Há risco de morte em caso de rotura do aneurisma enquanto aguarda e há 

risco de perda de oportunidade.” Aliada às informações do NAT, constato 

dos documentos clínicos juntados que de fato a parte Autora comprovou 

que necessita da realização do procedimento cirúrgico, conforme 

receituário médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência 

para que seja realizado o referido procedimento. Estão presentes, 

portanto, os requisitos para a tutela de urgência. Ante o exposto, defiro, 

em parte, a tutela de urgência, para que o(s) Requerido(s) providencie(m) 

a inclusão da paciente Nancy Oliveira na Central de Regulação para 

realização do procedimento de microcirurgia para aneurisma da circulação 

cerebral anterior menor que 1,5 cm que deverá ser realizado no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em hospital da rede pública de 

saúde apta a tratar da patologia que a acomete. Sem prejuízo e tendo em 
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vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao 

fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de 

transferência da parte até o local de realização do procedimento fica 

atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte 

adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a Secretaria(s) 

de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente 

decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob 

pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007920-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE ALMEIDA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALMEIDA MAIA OAB - 013.210.491-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007920-24.2020.8.11.0002. AUTOR: MAURO DE ALMEIDA MAIA 

REPRESENTANTE: SOLANGE ALMEIDA MAIA REU: MUNICÍPIO DE ÁGUA 

BOA, ESTADO DE MATO GROSSO 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 a parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Trata-se de ação Mauro de Almeida Maia, representado por sua 

irmã Solange Almeida Maia, em face do Estado de Mato Grosso e Município 

de Água Boa, alegando, em síntese que se encontra internado no Hospital 

Regional de água Boa desde 06/03/2020, vítima de AVC hemorrágico, 

necessitando com urgência ser transferido para hospital com vaga em 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI, ante o grave risco de vida. É a síntese 

necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em 

exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato a parte 

Autora comprovou que necessita de transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI, com urgência, conforme pedido médico. Deste 

modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizada a 

internação em UTI. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela 

de urgência. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência 

antecipada determinando que o(s) Requerido(s) realize(m) a transferência 

da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI (conforme 

indicação médica anexa), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para 

hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o 

acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade 

onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor 

desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado 

à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, 

ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, 

devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8030747-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR OAB - 035.482.211-06 

(PROCURADOR)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

781.966.201-87 (PROCURADOR)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - 276.721.658-10 

(PROCURADOR)

CAIO VALENCA DE SOUSA OAB - 600.757.483-04 (PROCURADOR)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20__Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIZ LEITE 

LINDOTE PROCESSO n. 8030747-12.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Medicamentos]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: DOMINGAS OLIVEIRA DA SILVA 

Endereço: ARAGUAIA, 173, NOVA VARZEA GRANDE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78042-206 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Nome: WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS 

Endereço: DAS PETUNIAS, 72, COND FLORAIS, RIBEIRAO DO LIPA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-150 Nome: ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA 

BARBIERO TEIXEIRA Endereço: PROCURADOR CARLOS DE ALMEIDA 

MELO, SN, ED MARECHAL RONDON, CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: Nome: CAIO VALENCA DE SOUSA Endereço: 

PRINCESA ISABEL, 1139, A, CENTRO, FORTALEZA - CE - CEP: 60015-060 

Nome: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Endereço: desconhecido Nome: 

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR Endereço: MEN DE SA, 126, (LOT 

JD IMPERADOR), JARDIM IMPERADOR, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-650 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, 

acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

Vistos, Em que pese o aparente abandono da causa pela Exequente, a fim 

de se evitar qualquer alegação de nulidade, determino a intimação da parte 

Autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de 
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extinção do presentes autos. Às providências. Juiz(a) 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, ARLECI BENEVIDES DA 

SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 10 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020303-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA RUVIARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA OAB - MT20553/O 

(ADVOGADO(A))

 

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 28021283, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 10 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: 1007255-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO OAB - MT21792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007255-08.2020.8.11.0002. AUTOR(A): LUCIO BARBOSA DOS SANTOS 

REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 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. 

Anote-se. Considerando o teor da Portaria nº 1.135/2011/PRES, que 

instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico 

- NAT, com a finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um 

juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à 

saúde e, incontinenti, foi encaminhado ao referido núcleo (NAT - Núcleo de 

Apoio Técnico), através do malote digital, sobrevindo aos autos Parecer 

Técnico sobre as questões clínicas relativas ao caso em apreço. Versam 

os autos sobre a necessidade da realização de procedimento de 

angioplastia com implante de três stents farmacológicos, ante a 

necessidade de salvar a vida da parte Requerente. Relatados, decido. A 

concessão da tutela liminar, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que 

reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de 

delonga na sua concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico, o parecer apresentado pelo NAT, aponta que: 

“1. Quanto à doença alegada: paciente de 62 anos portador de cardiopatia 

grave, com angina instável , sendo evidenciado lesões severas em 

artérias descendente anterior e ramo marginal. Necessitando de 

realização de angioplastia de urgência pelo risco de morte iminente. 2. 

Quanto ao pleito: A angioplastia coronária com implante de “stent” está 

bem estabelecida para o caso. 3. Quanto à cobertura do procedimento 

pelo SUS: a angioplastia coronariana com colocação de stent já é de longa 

data disponibilizada pela rede SUS. 4. Quanto à urgência do procedimento: 

Há urgência para o caso devido ao risco de complicações 

cardiovasculares, inclusive óbito.” Em que pese o parecer do NAT afirmar 

que não há solicitação de procedimento do paciente no Sistema SISREG, 

em nova consulta deste juízo ao Sistema SISREG, constato solicitação de 

procedimento de angioplastia em 06/03/2020. Ademais, constato que de 

fato a parte Requerente comprovou que necessita da realização do 

procedimento cardíaco, com urgência. Deste modo, comprovada a 

necessidade e urgência para que seja realizado o referido procedimento. 

Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. 

Frisa-se, ainda, há regulação do procedimento e há urgência na realização 

do procedimento devido ao risco do paciente padecer em decorrência da 

piora do quadro clínico, e que em outras demandas semelhantes não 

houve a realização nos serviços públicos de saúde atualmente 

disponíveis, sendo necessária a sua realização em rede privada de 

saúde, por meio de depósito voluntário ou bloqueio judicial do valor 

necessário para custear o procedimento cardíaco. Ante o exposto, defiro, 

em parte, a tutela liminar para determinar a imediata realização do 

procedimento cardíaco, e, se necessário, de internação em leito e UTI que 

seja por intermédio de hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão 

de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na 

admissão e anterior alta hospitalar do paciente, no intuito de regular 

aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório 

circunstanciado. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade 

solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, 

registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de 

realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. 

Determino as empresas Intercor, Cardiocine – Cardiologia e Hemodinâmica, 

Lacic Lab. de Hemod. e Card. Interv. Do Centro-Oeste Ltda e Sonicardio & 

Vascular a apresentar o custo do procedimento necessário para o 

restabelecimento da saúde do paciente. Consigno que a empresa que 

apresentar o orçamento de menor valor deverá realizar o procedimento 

cirúrgico, observados os limites do custo apresentado em Juízo, bem 

como a tabela do plano de saúde, ficando ao seu encargo agendar e 

realizar o procedimento, devendo entrar em contato com o paciente, 

cientificando-o da data, horário e local. Facultando ao ente público, em 

exíguo prazo, a realização de perícia médica no paciente para demonstrar 

a ausência de necessidade do tratamento/procedimento solicitado ou 

ineficácia ou impossibilidade, juntando aos autos em tempo hábil. 

Apresentado o custo do procedimento cardíaco, deve a parte Requerida 

fazer o depósito judicial, sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio 

judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio 

pretendido, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), os quais, 

sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, será 

autorizado o levantamento em nome do prestador de serviços médicos 

mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação 

necessária para sua comprovação. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 
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do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 

389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006173-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARLA ARANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006173-39.2020.8.11.0002. AUTOR(A): FERNANDA CARLA ARANA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

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 a parte 

Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os autos 

sobre fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à gestante 

Fernanda Carla Arana, diante do diagnóstico de trombofilia somado ao 

histórico de abortos pretéritos. Os autos foram remetidos ao Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, dado a urgência e relevância 

do caso, que consignou: “A autora está gestante e tem diagnostico 

positivo para trombofilia, necessita fazer uso de enoxaparina, durante a 

gestação. Quanto ao tratamento da patologia no SUS: A enoxaparina foi 

submetida a avaliação da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologia no SUS. Após análise da CONITEC, foi publicada a Portaria 

nº 10, de 24 de janeiro de 2018, que em seu Art 1° , aduz: - Incorporar a 

enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento de gestantes com 

trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS”. Pois bem. Nos 

termos do art. 196 da Constituição da República (CRFB/1988), a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, representando, assim, uma garantia 

constitucional para o indivíduo. Vale destacar que o art. 198 da 

CRFB/1988, ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece 

que este será financiado pela União, Estados-membros e Municípios, do 

que decorre a responsabilidade solidária dos referidos entes públicos no 

caso posto nos presentes autos. Como forma de garantia e preservação 

da saúde, encontra-se incluído no campo de atuação do SUS a 

assistência terapêutica integral, nos termos do inciso, I, alínea d, do art. 6º 

da Lei nº 8.080/1990, devendo ser assegurado a pessoas desprovidas de 

recursos financeiros o acesso ao tratamento de que necessitem. Em 

observância ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de 

saúde, destaca-se, nos termos da jurisprudência dominante, que a 

garantia à saúde se operacionaliza quando o Estado, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propicia aos necessitados não “qualquer 

tratamento”, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar 

ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento (STJ, Primeira Turma, RMS 

nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, publicado em 24/08/2010). A 

necessidade do medicamento resta comprovada, tanto por documentos 

trazidos pela parte Requerente, quanto pelo parecer do NAT. Verifico, 

portanto, haver indícios, à saciedade do juízo, no sentido da 

imprescindibilidade de que o demandante tenha acesso ao medicamento 

pleiteado na presente ação, para a manutenção da vida e da integridade 

física. Presentes, por conseguinte, o perigo de dano e a probabilidade do 

direito elencado no art. 300 do Código de Processo Civil. Com tais 

considerações, em cognição sumária, frente a probabilidade demonstrada, 

bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro, em parte, a 

tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar o fornecimento 

do medicamento pleiteado. Concedo o prazo de até 05 (cinco) dias para 

cumprimento. Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente. Comunique(m)

-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital. Anoto que o Ofício nº 

35/2019/GBSES/SES/MT de 19/11/2019, arquivado em Gabinete, informa 

que a medicação sub judice está disponível na Farmácia de Alto Custo – 

SES desde o dia 04/12/2019, 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. 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. Desse modo, caberá à parte autora, 

provida de documentação pessoal, receita médica e decisão judicial, 

dirigir-se à Secretaria Municipal de Saúde, para que então se procedam 

aos trâmites necessários para a dispensação do fármaco à paciente. 

Após, deverá a parte informar nos autos o fornecimento voluntário do 

medicamento, através do sistema de saúde estadual, no prazo de até 15 

(quinze) dias. Em caso de eventual negativa, deverá o paciente juntar aos 

autos documento comprobatório que contenha, ao menos, o nome do 

servidor do Município que o atendeu e o motivo do não fornecimento. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no 

prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência 

desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001782-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE MOURA MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001782-51.2019.8.11.0010. AUTOR(A): JOSE DE MOURA MARQUES 

REU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Em atenção à petição de ID 29969965, defiro a suspensão do processo 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Aguarde-se pelo tempo solicitado. 

Decorrido o prazo, nova vista à parte autora. Às providências. Juiz(a) de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010679-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CAPELARI SEGALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010679-53.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VERA LUCIA CAPELARI 

SEGALIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Em atenção à 

petição de ID 29920539, defiro a suspensão do processo pelo prazo de 

120 (cento e vinte) dias. Aguarde-se pelo tempo solicitado. Decorrido o 

prazo, nova vista à parte autora. Às providências. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 599909 Nr: 3792-23.2019.811.0063

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDOGL, FRANCILENE DOS REIS COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE), ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tratam-se os autos acerca de ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência antecipada cominada com danos morais em desfavor da 

União Federal, do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.

 Assim, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, declaro a 

incompetência absoluta deste juízo e determino a redistribuição dos autos 

para processamento em vara competente para julgamento da presente 

ação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 603380 Nr: 49569-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDI SUCOLOTTI CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Naves da Silva - 

OAB:13.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Aguarde-se em cartório futura deliberação sobre pagamento da prestação 

de serviços de home care ou de sua iminência do período anterior ao óbito 

do paciente ou da redistribuição para Vara da Saúde. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007394-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA AGUIRRE DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. INTIMEM-SE as partes para que tomem conhecimento 

do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (ID n. 28880186). Acaso não 

haja objeção, no prazo de 05 (cinco) dias, desde logo, HOMOLOGO-O 

para que surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte 

exequente. No mais, CUMPRA-SE a decisão anterior, notadamente quanto 

a solicitação do pagamento perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região (ID n. 28214454). Expeça-se o necessário. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010996-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT15906-O (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA KLEIN SIMON OAB - MT18781-O (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA GEVEZIER PODOLAN OAB - MT6581/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos em correição. Diante da informação aportada aos autos (ID n. 

29267175), intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove documentalmente o cumprimento da tutela de urgência 

concedida nos autos, nos exatos termos da decisão de ID 27154851. 

Anoto que o descumprimento desta ordem judicial ensejará a aplicação de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas 

cabíveis. Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se. 

Certifique-se a tempestividade dos aclaratórios opostos nos autos (ID n. 

28534667). Por fim, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral 

Juiz de direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 335560 Nr: 4023-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERSON ALVES PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, ISABELLY FORTUNATO - OAB:21.705-B, KALYNCA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598/O, LUCAS BERNADINO - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguardem-se as informações solicitadas no ofício de fl. 66.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 333818 Nr: 2374-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILCE NUNES DA SILVA JAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, ELIS ANTONIO RODRIGUES - OAB:13603-E 

MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770/MT, KALYNCA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 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.: 277296 Nr: 20824-11.2011.811.0002
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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: MARIA ZÉLIA MOREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:MT 14.230, WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - OAB:15080 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguardem-se as informações solicitadas no ofício de fl. 267.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 335451 Nr: 3923-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES MARIA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 301278 Nr: 22019-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE JOSE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CARLOS JOSÉ DE BRITO, MUNICIPIO 

DE VARZEA GRANDE - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 379637 Nr: 26471-79.2014.811.0002

 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): ADALBERTO RUVIÉRI DE SOUZA

 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:

 Vistos em correição.

Expeça-se alvará para liberação dos valores penhorados da conta do 

Executado, de acordo com os dados bancários indicados nos autos (fl. 

52), atentando-se ao cumprimento integral da deliberação anterior (fl. 42), 

deduzindo-se do saldo remanescente o valor das custas e despesas 

processuais.

Após, ao arquivo com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 241895 Nr: 3149-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA - OAB:MT 

17.014, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada foram 

devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor ou 

Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução.

É a síntese do necessário.

 Decido.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 283/284), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 282).

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.: 248397 Nr: 8053-35.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, 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.

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 (fl. 189), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 192).

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.: 516582 Nr: 22582-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGENES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE integralmente a deliberação anterior.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249534 Nr: 9102-14.2010.811.0002

 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: BENEDITA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 261146 Nr: 2130-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGES MIKHAIL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O

 Vistos em correição.

Avulta-se dos autos que houve a satisfação integral do crédito 

exequendo, mediante a constrição de ativos financeiros em nome da parte 

executada (fl. 62), a qual foi devidamente intimada (fl. 66), deixando 

transcorrer o prazo para oposição de embargos, conforme certidão de fl. 

68.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Posto isso, JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a imediata expedição dos valores bloqueados (fl. 62), de acordo 

com os dados bancários indicados pela exequente à fl. 69.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

 Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 308318 Nr: 4277-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUNTER HENRIQUE FREDERICO VERHALEN, 

MECÂNICA E AUTO PEÇAS FRITZ LTDA, RICARDO BRUNO VERHALEN, 

ELVIRA ADELHEIT VERHALEN, FREDERICO JACOB VERHALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS FELIPE VERHALEN 

DE FREITAS - OAB:17.193/MT

 Vistos em correição.

Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados a título de 

garantia do juízo (fl. 24), atentando-se ao cumprimento integral da 

deliberação de fl. 37, na seguinte forma:

Procuradoria Geral do Estado FUNJUS (conta bancária indicada à fl. 36) = 

R$ 500,00

Pagamento da guia das custas processuais (fl. 44)

Saldo remanescente para o Executado (conta bancária indicada à fl. 54).

Após, ao arquivo com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 334426 Nr: 2960-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES DO BRASIL, 

- CGTB - SECÇÃO DE MATO GROSSO, CENTRAL GERAL DOS 

TRABALHADORES DO BRASIL, ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, UBIRACI 

DANTAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE integralmente a deliberação anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 375874 Nr: 23672-63.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGENES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717-MT, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - 

OAB:MT 19.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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 (fl. 180), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 164/165).

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.: 103284 Nr: 12126-89.2006.811.0002

 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: ARQUIMEDES AMÂNCIO DA SILVA, TEKA ALINA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA LTDA, 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:14507/MT, HELIO MACHADO DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:MT 5.682

 Vistos em correição.

Aguardem-se as informações solicitadas à fl. 280.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 328615 Nr: 24939-07.2013.811.0002

 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: ELISIA ALMEIDA AMORIM DE PAIVA, EUNICE MENDES 

COELHO, ELNI MARIA SANTANA MONTEIRO, EDINALVA BERNARDETE 

CURVO, ELY REGINA ALBUES FIGUEIREDO JADEJISKY, ELAIZA TOBIAS 

DE AMORIM, EVA DE FATIMA ALMEIDA SILVA, FLAVIANE MARIA DE 
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AMORIM, GONÇALINA DOS SANTOS COSTA, GONÇALO MANOEL DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação do laudo 

correspondente às perícias realizadas.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 269221 Nr: 8388-20.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BENEDITA ROMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH MARGARIDA MARTINS 

FERREIRA - OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE integralmente a deliberação anterior, notadamente, quanto à 

solicitação de RPV e/ou Precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 279702 Nr: 23517-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MTADGS, MCDGS, VALDINETE ALMEIDA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO GOMES AMADO - 

OAB:MT 11.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove a implantação da pensão em favor das exequentes.

INTIME-SE ainda a Executada para que comprove o pagamento da 

requisição de pequeno valor de fl. 328, sob pena de bloqueio.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Por fim, FAÇAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 21991 Nr: 722-90.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AMERICA ATACADO DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:25.430/PR, SEVERINA BERTA RUCH CASAGRANDE - 

OAB:34935/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:

 Vistos,

Manifeste-se a Fazenda Pública acerca da petição de fl. 232, no prazo de 

15 dias.

 Após, dê-se vista ao Exequente, também no prazo de 15 dias.

 Int.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415864 Nr: 19842-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL CHAVES MALDONADO, MALDONADO E 

MORO LTDA - ME, THAIS WITCZAK MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MALDONADO E MORO LTDA - ME, CNPJ: 

06813425000104 e atualmente em local incerto e não sabido RAUL 

CHAVES MALDONADO, Cpf: 61598550187, brasileiro(a), casado(a), 

empresario. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MALDONADO E MORO LTDA - ME, THAIS WITCZAK MALDONADOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA : 

20153041, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3041/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/03/2015

 - Valor Total: R$232.877,10 - Valor Atualizado: R$231.377,09 - Valor 

Honorários: R$1.500,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239377 Nr: 20312-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTAREM ATACADO E VAREJO DE CONFEC 

LTDA, PATRÍCIA ROCHA CHARILAOS ARAVANIS, HUMBERTO ROCHA 

CHARILAOS ARAVANIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRÍCIA ROCHA CHARILAOS 

ARAVANIS, Cpf: 00255480180, Filiação: Aureaarques Leão, data de 

nascimento: 07/09/1972, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido HUMBERTO ROCHA CHARILAOS ARAVANIS, Cpf: 00264544161, 

Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SANTAREM ATACADO E 

VAREJO DE CONFEC LTDA, PATRÍCIA ROCHA CHARILAOS ARAVANISE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA: 

20098896, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

8896/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2009

 - Valor Total: R$16.329,95 - Valor Atualizado: R$15.879,95 - Valor 

Honorários: R$450,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 305041 Nr: 674-38.2013.811.0002
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 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU GUSMÃO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JASSIO APARECIDO MARTINS 

CARVALHO - OAB:14520

 Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar 

desapropriada a área de 519,49 m² do terreno localizado na Avenida Dom 

Orlando Chaves, n.º 45, Bairro Manga, em Várzea Grande/MT, registrado 

sobre a matrícula nº 10.990, do Cartório do 5º Ofício da Comarca de 

Cuiabá-MT, estipulando-se a título de indenização, o valor de R$ 

273.810,01 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e dez reais e um 

centavo), já depositado pelo autor. Após o levantamento do valor 

depositado, expeça-se carta de adjudicação, servindo essa sentença 

como título hábil para a transferência de domínio às finalidades de 

interesse social propostas na desapropriação.Cumpridas as 

determinações acima, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, em consonância com o art. 487, inciso III, a do Novo Código de 

Processo Civil.Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do Novo CPC.Deixo de condenar o 

requerido em honorários advocatícios por ser beneficiário da Justiça 

Gratuita.Transitada em julgado, realizadas as comunicações de praxe e 

baixas de estilo, arquivem-se.Defiro a justiça gratuita.P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 412232 Nr: 17909-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA LUCIA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 Vistos.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs Embargos à 

Execução promovida ALESSANDRA LUCIA DE PINHO.

Devidamente intimada, a parte Embargada impugnou os embargos 

apresentados, com posterior manifestação da parte embargante.

Informação da contadoria judicial manifestando que o cálculo do pedido de 

execução de sentença estava correto, bem como o cálculo apresentado 

nestes autos pela parte embargada.

É o relatório. DECIDO.

Pois bem. No caso em análise, não há necessidade de dilação probatória, 

pois, o cerne da questão é unicamente de direito.

 Pois bem, na forma preconizada no artigo 920 do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento da lide.

Encaminhados os presentes embargos para o contador judicial, este 

manifestou que o cálculo apresentado pela parte embargada nos autos 

principais está correto, bem como apresentou cálculo correto e atualizado.

Assim, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução e 

HOMOLOGO os cálculos apresentados à fl. 23 para o prosseguimento da 

execução conforme o valor apresentado pelo contador judicial.

Deixo de condenar a parte embargante ao pagamento das custas porque 

isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da condenação ou o valor atualizado da causa 

(art. 85, § 3º, do CPC).

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso (nº 2010/47 – 

cód. 270737).

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219957 Nr: 242-58.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, Karla F. Freitas Campos - OAB:OAB/RO 2218, 

LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15779/MT, Raniele Souza Maciel - 

OAB:23.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8441

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para INTIMAR O EXEQUENTE, para no prazo 

legal, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287757 Nr: 7135-60.2012.811.0002

 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: EDUARDO HENRIQUE DIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - 

OAB:15058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para INTIMAR O EXEQUENTE, para no prazo 

legal, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300997 Nr: 21695-07.2012.811.0002

 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: MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuza Maria Curvo - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422175 Nr: 23156-09.2015.811.0002

 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: HILDANETE REGINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:MT 19.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA DE 

ARRUDA CHICA DUARTE, para devolução dos autos nº 

23156-09.2015.811.0002, Protocolo 422175, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório
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 Cod. Proc.: 475525 Nr: 23949-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CRISTINA XAVIER MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – A Ré apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 28/04/2020, às 

14:50 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 536323 Nr: 7993-81.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO VITOR RODRIGUES BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I- Intime-se o subscritor da petição de fls. 111 para que informe se ainda 

representa o Réu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 472752 Nr: 22589-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ORNELAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410

 I- Dê-se vista dos autos a Defesa do Réu para que se manifeste sobre a 

testemunha MARCELO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 475525 Nr: 23949-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CRISTINA XAVIER MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I- Às fls. 114/115 o Advogado informou que a Ré é companheira do 

apenado WESLLEY GONÇALVES DE AMORIM, que está cumprindo pena 

na penitenciária central do estado Cuiabá/MT, e em razão de ter processo 

judicial em andamento foi negada a renovação da carteira de visitação da 

Ré, sendo necessária autorização judicial para a obtenção do documento.

 II- Defiro o pedido efetuado pela Defesa da Ré com sustentáculo no artigo 

41, inciso X da LEP.

 III- Oficie-se a direção do estabelecimento prisional.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 590160 Nr: 14988-76.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM DIBB DA SILVA BOABAID, CINTIA 

CRISTINA CAPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.651/MT, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, ROBSON PEREIRA RAMOS - OAB:9610 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 04/03/2020 14h40 PROCESSO: 14988-76.2019 CÓD.: 590160

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado dos Réus: CÉSAR LIMA DO NASCIMENTO

Réus: WILLIAN DIBB DA SILVA BOABAID e CINTIA CRISTINA CAPATO

Aberta a audiência, constatada a presença do Ministério Público, ausentes 

os Réus e seu Advogado. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a 

seguinte DECISÃO: I – REDESIGNO a Audiência de Instrução para o dia 

06/05/2020 às 15h:20min. Intimem-se. II – Saem os abaixo assinados 

devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira 

Ormond, estagiária, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582091 Nr: 10494-71.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNETON DE OLIVEIRA SILVA, EDMILSON 

DE SOUZA OLIVEIRA, PATRICK ANTONIO DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Edmilson de Souza Oliveira, Cpf: 06601130150, Rg: 

28227174 Filiação: Bento Santana de Oliveira e Adelita de Souza Oliveira, 

data de nascimento: 12/03/1996, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua R, Qd. 24, Lote 02, Bairro: Mapim, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Valneton de Oliveira Silva, Edmilson de Souza Oliveira, Patrick 

Antônio Duarte da Silva como incursos no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, 

c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Por esta razão, requer seja 

recebida e autuada a presente denúncia, sejas os denunciados citados 

para que apresentem defesas escritas, conforme artigo 396 do CPP, 

prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do 

CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e interrogatórios, até 

final sentença condenatória com a determinação, se for o caso, do valor 

mínimo devido às vítimas a título de indenização por eventuais prejuízos 

experimentados. Caso os denunciados não sejam encontrados para 

serem citados nos endereços declinados nos autos, requer seja expedido 

ofício à Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a 

fim de constatar acerca de eventual prisão dos mesmos e, em não 

havendo sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 do Código de 

Processo Penal.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu 

EDMILSON, bem como da informação de que ele não está preso em 

nenhuma das unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

Cumpra-se

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 606704 Nr: 1642-24.2020.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIC HENRIQUE VIEIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:MT 25.093/O

 Vistos.

Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o advogado, se tiver constituído), 

para responder (em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui 

advogado constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls.06.

Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a Autoridade 

Policial determinando a incineração da droga apreendida, guardando-se 

amostra necessária para realização do laudo definitivo.

Int. Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 585603 Nr: 12378-38.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:MT 25.093/O

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR a ré LUCIENE 

MARIANO DE SOUZA, .., nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, c/c art. 61, 

I, do CP. Passo a dosar a pena.Das circunstâncias judiciais do art. 59, do 

CP são favoráveis a ré: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, 

os motivos; as circunstâncias; as consequências; o comportamento; a 

natureza e a quantidade da droga, já que não há nos autos nada que 

revele o contrário.A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente 

os antecedentes criminais... aplico a pena base distanciada do mínimo 

legal (elevada com a fração de 1/8), encontrando o resultado de 5 (cinco) 

anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e 

sessenta e dois) dias multas.Não há atenuantes.Em razão da reincidência, 

já que, conforme consulta no sistema APOLO a ré era condenada 

definitiva ao tempo deste delito, por tráfico de entorpecentes (art. 33, 

caput, da Lei nº 11.343/2006) por este juízo: Ação Penal º 

18009-75.2010.811.0002 – ID. 260685 a pena de 6 (seis) anos de 

reclusão – trânsito em julgado em 22/9/2016, e, em consonância com o 

entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista 

para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da 

dosemetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto), 

encontrando o montante de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e 

dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias multas, 

devendo ser frisado que o reconhecimento da reincidência estriba-se em 

condenação diversa daquela que estribou o reconhecimento dos maus 

antecedentes, não ocorrendo dupla valoração dos mesmos 

fatos.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.Em razão da 

reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da 

pena....PRIC.

 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: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 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:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518876 Nr: 23857-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANI DE LIMA, DANIEL PEDRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11.732

 DR. RAUL COELHO CURVO OAB/MT 11732/0 - para apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397336 Nr: 9937-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CARLOS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24.537/O

 DR. CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES OAB/MT 24537 - para apresentar 

as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516990 Nr: 22810-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAY SANTOS NOGUEIRA, DANRLEY PAULO 

ARAÚJO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/0

 JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO OAB/MT 10402 - da r. 

sentença proferida nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 564286 Nr: 800-78.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LINS RIOS - 

OAB:23813/O

 DR.BRUNO LINS RIOS OAB/MT 23813/0 - para apresentar a defesa 

preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 570381 Nr: 4037-23.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCRJ, IKGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO RACHID 

JAUDY - OAB:3.145

 Dr. Elder Kennidy de Almeida Santos - OAB/MT 18.890, da Audiência 

Instrutória designada para o dia 30/03/2020, ás 14:45, bem como para que 

traga seus clientes independente de intimação, como acordado no termo 

de fls. 268.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 592852 Nr: 16410-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA SILVA, DIEGO JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274/MT, GILSON TADEU DA SILVA - OAB:22930/O, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:OAB/MT 15.304

 Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e, em 

conformidade com a fundamentação supra:1. ABSOLVO os réus DIEGO 

JESUS DA SILVA e WILLIAN DA SILVA da acusação de terem praticado o 

crime previsto no art. 288, “caput”, do Código Penal (1º fato), o que faço 

com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;2. 

CONDENO o acusado DIEGO JESUS DA SILVA nas sanções do art. 157, 

§3º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP em continuidade delitiva 

(art. 71 do CP) com o art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c o art. 14, 

inciso II, ambos do CP, em concurso formal (art. 70, parágrafo único, do 

CP) com o art. 244-B do ECA, à pena de 18 (DEZOITO) ANOS, 04 

(QUATRO) MESES e 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO a ser cumprida, 

inicialmente, em regime FECHADO, e mais o pagamento de 11 (ONZE) 

DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato;3. CONDENO o acusado WILLIAN DA SILVA nas sanções 

do art. 157, §3º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP em 

continuidade delitiva (art. 71 do CP) com o art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, 

inciso I c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, em concurso formal (art. 70, 

parágrafo único, do CP) com o art. 244-B do ECA, à pena de 19 

(DEZENOVE) ANOS, 01 (UM) MÊS e 23 (VINTE e TRÊS) DIAS DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, e mais o 

pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época do fato.CONDENO os acusados, que 

foram assistidos por Advogado particular, ao pagamento das custas 

processuais.É cediço que toda e qualquer espécie de prisão antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória tem natureza cautelar, o que 

significa dizer, deve estar devidamente comprovada a real necessidade 

da restrição da liberdade.No caso vertente, os acusados veem se 

defendendo custodiados preventivamente desde o dia 10/09/2019 e não 

há fato novo a justificar a modificação de suas situações, principalmente 

agora quando já há um primeiro juízo de culpabilidade formado quanto à 

prática de crime extremamente violento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 560059 Nr: 20253-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 15.304

 Nos termos da Resolução nº 213/2015 do CNJ e do Provimento nº. 

12/2017-CM, DESIGNO audiência de custódia para o dia 09/MAR/2020 às 

14h00.

INTIME-SE/REQUISITE-SE o preso.

INTIME-SE, também, a Defesa constituída.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 570138 Nr: 3893-49.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MARTINS TELES, ELIEZER DOS SANTOS 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 Considerando que em 10/02/2020 transitou em julgado o Acórdão que 

manteve a sentença (fl. 185-v), EXPEÇA-SE a Guia de Execução Penal 

Definitiva, REMETENDO-A à 2ª. Vara Criminal da Capital.

Ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 591234 Nr: 15548-18.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JOSE DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO Dr. LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB/MT 3.009, PARA COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM 

AUDIÊNÇIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFSA DESIGNADA PARA O 

DIA 17.03.2020 ÀS 14h00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528714 Nr: 3572-48.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS HENRIQUE DA SILVA, ANDERSON DE 

OLIVEIRA VITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LUCIANO SOUZA REBOUÇAS - 

OAB:15.088/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO ANDERSON DE OLIVEIRA VITORIO, 

Dr. LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS - OAB/MT 15.088 OAB/MS 19.527A, 

PARA COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 17.03.2020 ÀS 

14H30

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: 1007566-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. R. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. R. (REQUERIDO)

C. A. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1007566-33.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: ANA MARIA 
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RIBEIRO DA SILVA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: CEDILSON ALMEIDA 

RIBEIRO Endereço: RUA SEBASTIÃO, 07, QD 07 - PRÓXIMO DA MÁQUINA 

DE ARROZ, ELIENE GOMES, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 

Nome: CILAS ALMEIDA RIBEIRO Endereço: RUA SEBASTIÃO, 07, QD 

07-PRÓXIMO A MÁQUINA DE ARROZ RESTAURANTE ZUMIR, ELIENE 

GOMES, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: Em desfavor do requerido CEDILSON ALMEIDA 

RIBEIRO, pelo prazo de 06 (seis) meses, determinando: SUSPENSÃO DA 

POSSE E/OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS DE FOGO, devendo ser 

comunicado ao órgão competente (art. 22, I, § 2º, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 

Quanto ao requerido Cilas Almeida Ribeiro, pelo prazo de 06 (seis) meses, 

determinando: SUSPENSÃO DA POSSE E/OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE 

ARMAS DE FOGO, devendo ser comunicado ao órgão competente (art. 22, 

I, § 2º, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). " OBSERVAÇÃO: Em caso 

de descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena 

de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, 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, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. Várzea Grande, 

9 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.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006521-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1006521-91.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: ANDREIA 

CRISTINA DA SILVA Endereço: Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: DANIEL CARLOS DA 

SILVA Endereço: RUA 22, 00, VITÓRIA RÉGIA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao 

DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 299,40 (duzentos e noventa 

e nove reais e quarenta centavos), correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, majorado conforme a variação desse, 

que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO 

AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, 

VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL, devendo ser 

oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Várzea 

Grande - MT e Cuiabá-MT (art. 24, II, e § único, art. 24 da Lei nº 

11.340/06). ENCAMINHAMENTO DA OFENDIDA E SEUS 

REPRESENTANTES/DEPENDENTES AO PROGRAMA OFICIAL OU 

COMUNITÁRIO DE PROTEÇÃO OU ATENDIMENTO (art. 23, I, da Lei nº 

11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas 

pelo agressor, este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) meses a 

02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei 

n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, 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, CARLA TERESINHA 

FIORI BERTO LUZ, digitei. Várzea Grande, 9 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 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012042-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1012042-17.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher, Medidas Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: 

Nome: ROSANGELA PINTO DA SILVA Endereço: POLO PASSIVO: Nome: 

ANDERSON ARRUDA DA SILVA Endereço: 31 DE MARCO, 1485, BECO 

VAI VEM, MANGA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-750 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO DO ACUSADO DE SE APROXIMAR 

DA OFENDIDA, de seus familiares e das testemunhas, de no mínimo de 

500 (Quinhentos) metros de distância ; PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A 

OFENDIDA, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA FILHA DA OFENDIDA LAURA EM NOVO MUNDO EM 

CUIABÁ; " OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das medidas pelo 

agressor, este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) meses a 02 

(dois) anos, conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 

13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término 

do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, 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, CARLA TERESINHA FIORI BERTO 

LUZ, digitei. Várzea Grande, 10 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.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1016668-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1016668-79.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher, Medidas Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: 

Nome: MANOELE GUILHERMINO DE OLIVEIRA Endereço: POLO PASSIVO: 

Nome: LUCAS GONCALVES DE MELO Endereço: QUATRO DE JANEIRO, 

992, JARDIM LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE 

DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o 

limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei 

nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em 

caso de descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a 

pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 

24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação (Art. 523 §3º, 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, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, 

digitei. Várzea Grande-MT, 10 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. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1013703-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1013703-31.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: JOELMA MARIA 

DA SILVA Endereço: EBANO, 14, - DE 7847/7848 AO FIM, FIGUEIRINHA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 POLO PASSIVO: Nome: VALTER 

BARBOZA DA SILVA Endereço: MANOEL JOAO DE ARRUDA, 383, - DE 

7847/7848 AO FIM, FIGUEIRINHA, VÁRZEA GRANDE - MT FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES quanto ao DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 200 

(duzentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 

299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

majorado conforme a variação desse, que para o momento me parece 

adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal 

do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se 

necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/06). SEPARAÇÃO DE CORPOS, 

até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 

11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, 

parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil." OBSERVAÇÃO: Em caso de 

descumprimento das medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de 

detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da 

Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, 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, CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ, digitei. Várzea 

Grande-MT, 10 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.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1016668-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR PROCESSO n. 

1016668-79.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher, Medidas Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: 

Nome: MANOELE GUILHERMINO DE OLIVEIRA Endereço: QUATRO DE 

JANEIRO, 992, JARDIM LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 POLO 

PASSIVO: Nome: LUCAS GONCALVES DE MELO Endereço: QUATRO DE 

JANEIRO, 992, JARDIM LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO quanto ao DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MEDIDAS PROTETIVAS: "PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 200 (duzentos) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06)." OBSERVAÇÃO: Em caso de descumprimento das 

medidas pelo agressor, este está sujeito a pena de detenção de 03 (três) 

meses a 02 (dois) anos, conforme artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído 

pela Lei n. 13.641/2018). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, 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, CARLA TERESINHA 

FIORI BERTO LUZ, digitei. Várzea Grande-MT, 10 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 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 545177 Nr: 12451-44.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE APARECIDA 

ALCANTARA EGUES - OAB:11630/MT., ITALO FURTADO LUSTOSA DA 

SILVA - OAB:13786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, uma vez que as medidas protetivas que envolviam as 

partes foram revogadas com aextinão do feito (Autos n. 

12451-44.2018.811.002 – Código: 545177), cessa a causa autorizadora 

da modificação da competência, para processar e julgar a presente 

demanda. A propósito, o artigo 64, § 1º do CPC estabelece que a 

incompetência absoluta deve ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição.Desta forma, inexistindo causa modificadora de competência 

para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar os presentes 

autos, determinando a sua remessa dos autos para uma das Varas de 

Família e Sucessões desta Comarca, para as providências 

cabíveis.REDISTRIBUAM, observando-se as baixas e anotações de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de janeiro de 

2020.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006371-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FATIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006371-76.2020.8.11.0002. AUTOR: TATIANE FATIMA DE OLIVEIRA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Diante da informação e documentos juntados no id. 29886651, 

demonstrando o apontamento errôneo na inicial do número da UC à qual se 

refere os pedidos da parte autora, defiro o pedido de substituição da 

numeração. Assim, retifico a numeração da UC da parte autora, 

certificando e determinando que onde se lê UC 6/2694141-9, leia-se UC 

6/2724687-5. Desta forma, expeça-se NOVO MANDADO para a troca de 

titularidade considerando o ora determinado, informando com URGÊNCIA a 

concessionária, a fim de evitar maiores transtornos do que os já 

causados. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014530-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014530-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDRESSA DOS SANTOS 

LIMA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. A audiência (id. 27644193) 

restou frustrada pelo não comparecimento da parte requerida, não 

constando no feito a resposta do AR de citação e intimação (id. 

26301747). Assim, verifique a Secretaria sobre seu cumprimento, e em 

caso positivo venham os autos conclusos para sentença. Em caso 

negativo, DESIGNE-SE NOVA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se 

as partes. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005502-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO GONCALVES (EXECUTADO)

CRISTIANE DE MELO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005502-16.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: MARCOS ROBERTO GONCALVES, 

CRISTIANE DE MELO GONCALVES Vistos etc. INTIME-SE a parte autora, 

para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos, o 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 é de 27.04.2018. A não apresentação do 

documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, sem manifestação, volte-me os autos conclusos para 

extinção. Em caso de atendimento da determinação acima, de-se 

prosseguimento, cumprindo-se as providencias abaixo. 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 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 
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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. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006782-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANINA PERES DE FARIAS PRADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FIGUEIRA MOYA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006782-56.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JANINA PERES DE FARIAS 

PRADO REQUERIDO: JULIANA FIGUEIRA MOYA Vistos etc. Defiro nos 

termos do art. 513 e seguintes do CPC o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

observando o disposto no art. 1.046, § 2º e § 4º, do mesmo Código. Em 

seguida, INTIME-SE a parte EXEQUENTE, para cumprir o disposto no art. 

523 e 524 do CPC, devendo apresentar cálculo atualizado no prazo legal. 

Com o aporte aos autos do requerimento do Exequente devidamente 

instruído, INTIME-SE a parte EXECUTADA para, QUERENDO, efetuar 

VOLUNTARIAMENTE o PAGAMENTO da quantia devida, sob pena de 

aplicação da multa de 10% (dez por cento), nos termos do § 1º e ss do 

art. 523 do CPC. DECORRIDO o PRAZO LEGAL, MANIFESTE-SE a parte 

credora, requerendo o que entender de direito, no termo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007998-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA MACIEL PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007998-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:POLLIANA 

MACIEL PROENCA 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: 14/04/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 

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: 1008016-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATANIA BONFIM DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1008016-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NATANIA 

BONFIM DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

SOARES DE SOUSA 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: 14/04/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1008023-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSON DA SILVA MARRIELI (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)

 

PROCESSO n. 1008023-31.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TALISSON DA 

SILVA MARRIELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1008031-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008031-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LETICIA 

OLIVEIRA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 15/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1008038-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO LEMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008038-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GONCALO 

LEMES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSICA 

AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO POLO PASSIVO: NOVO MUNDO 

AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 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 Data: 

14/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 10 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: 1008042-37.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008042-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MICHELLY DA 

SILVA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO 

DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 14/04/2020 Hora: 17:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1020963-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CEZARO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020963-62.2019.8.11.0002 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: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-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, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/03/2020 

12:38:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020562-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco IBI s/A banco Multiplo (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020562-63.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 

Hora: 17:25 . VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/03/2020 12:58:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020562-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco IBI s/A banco Multiplo (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020562-63.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EMANUEL TORRES FRANCA - MT19110/A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 14/04/2020 Hora: 17:25 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/03/2020 12:58:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008053-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DE ALMEIDA SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008053-66.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NEUSA DE 

ALMEIDA SALDANHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI 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: 14/04/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1008054-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLER TACEO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008054-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WESLER TACEO 

COUTINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 15/04/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1004340-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE A PARTE RECLAMANTE PARA CONHECIMENTO DO TEOR DA 

PETIÇÃO JUNTADA NO ID N. 30049102, MANIFESTANDO-SE NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS. Em razão do ali contido, a audiência foi cancelada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008065-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETE LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008065-80.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIETE LUCIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 13:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1008071-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DOUGLAS IGNATZ DE ANDRADE (REU)

 

PROCESSO n. 1008071-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARNALDO RIBEIRO 

DE ALMEIDA FILHO POLO PASSIVO: MAICON DOUGLAS IGNATZ DE 

ANDRADE FINALIDADE: 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: 15/04/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014013-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R N LIMA EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASNEY RAFAEL NARCISO DUARTE (EXECUTADO)

 

INTIMA-SE a parte EXEQUENTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir 

integralmente o determinado na decisão do ID 28789887, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008073-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008073-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CASSIA 

CONCEICAO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 15/04/2020 Hora: 13:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1019021-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019021-92.2019.8.11.0002 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: 

ALEXANDRE MIRANDA LIMA - MT13241-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, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/03/2020 

14:49:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008077-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008077-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CASSIA 

CONCEICAO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

15/04/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 10 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: 1016361-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEVES MANOEL DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016361-28.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/03/2020 

14:58:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008080-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008080-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GIOVANA DA 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 
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FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 15/04/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1008084-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JERICA MORAIS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008084-86.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JERICA MORAIS 

CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 15/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1007331-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO DA SILVA (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)

 

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: 1008090-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008090-93.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 13:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1006217-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REU)

FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA (REU)

ARTHUR GARCIA (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: 

1006217-58.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 15/04/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

10/03/2020 15:34:33

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)

 

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: 

1007388-50.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 10/03/2020 15:37:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007321-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIANA DE SOUZA (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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007321-85.2020.8.11.0002 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: 15:55 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 10/03/2020 15:48:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008093-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008093-48.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

SOUZA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

15/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006211-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ALEX CAMPOS COSTA (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: 

1006211-51.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 15/04/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

10/03/2020 15:52:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007318-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DOS SANTOS VIEIRA JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES 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: 

1007318-33.2020.8.11.0002 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: 15:40 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 10/03/2020 15:53:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008094-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008094-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALINE 

FERNANDA DE JESUS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1017941-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA RODRIGUES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017941-93.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

MG109730-O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 10 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

10/03/2020 16:04:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008099-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IOSMAR VIEGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008099-55.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IOSMAR VIEGAS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 15/04/2020 Hora: 

14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 

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: 1006208-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A (REU)

FLÁVIA BORGES (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: 

1006208-96.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 15/04/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

10/03/2020 16:17:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008104-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA ROMANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008104-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NILDA ROMANA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 

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: 1009806-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE ONILTO BRAGA SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINDY KELLY VERAS DE CARVALHO OAB - TO8828 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009806-92.2019.8.11.0002 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) INTERESSADO: 

CINDY KELLY VERAS DE CARVALHO - TO8828, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre AR NEGATIVO informando o endereço 

atualizado do executado, sob pena de arquivo. VÁRZEA GRANDE, 10 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

10/03/2020 16:22:45

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)

 

Intima-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, apresentar cópia 

legível dos documentos pessoais sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019236-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SANTANA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA OAB - MT25531/O (ADVOGADO(A))

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019236-68.2019.8.11.0002 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 aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) 

dias. VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/03/2020 16:30:02

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)

 

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: 

1007528-84.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/04/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 10/03/2020 16:31:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008107-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOARES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008107-32.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

SOARES DA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

15/04/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 10 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: 1008109-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008109-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIO MARCIO 

DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

15/04/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 10 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)

 

Intima-se a parte autora, para no prazo de 15 dias, apresentar cópia 

legível dos documentos pessoais atualizados sob pena de indeferimento 

da inicial.

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)

 

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: 

1007540-98.2020.8.11.0002 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: 13:10 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 10/03/2020 16:49:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008119-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDER DOS ANJOS NASCIMENTO (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 
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(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008119-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EVANDER DOS 

ANJOS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA 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: 15/04/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1017274-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIANE APARECIDA DA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017274-10.2019.8.11.0002 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: JOAO 

THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A, 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, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/03/2020 

17:10:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 

1004905-47.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 15/04/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

10/03/2020 17:11:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017972-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017972-16.2019.8.11.0002 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, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/03/2020 

17:14:03

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015268-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID LETICIA COSTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON FRAGERRI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015268-30.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

ANDERSON ROSA FERREIRA - MT14156-N, no prazo legal, manifestar-se 

quanto à Exceção de pré-executividade inclusa no ID 30112266. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 10/03/2020 17:20:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008122-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDER DOS ANJOS NASCIMENTO (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)

 

PROCESSO n. 1008122-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EVANDER DOS 

ANJOS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA 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: 15/04/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1020237-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEY TASCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020237-88.2019.8.11.0002 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: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 10/03/2020 17:30:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010329-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARTINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010329-07.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/01/2020 

16:02:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010329-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARTINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010329-07.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - MT15013-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, 10 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 10/03/2020 17:32:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008123-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUED DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008123-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUED DA SILVA 

REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA SILVA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 10 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: 1017263-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017263-78.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir voluntariamente a sentença, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 

523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

10/03/2020 17:40:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018047-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GESSICA GOIS DE LIZ SIMI OAB - MT13718/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018047-55.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a AR NEGATIVO, juntado no 

ID - 29815433, sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 06/03/2020 17:20:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005784-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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: 

1005784-54.2020.8.11.0002 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: 13:55 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

06/03/2020 17:26:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005459-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL ANTONIO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005459-79.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: SANDOVAL ANTONIO DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BMG S.A 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 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 O EMPRESTIMO ERA 

TRASVESTIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO, 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 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 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007151-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO WALDEVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007151-16.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão, 

conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

10/03/2020 17:52:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019977-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019977-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. Diante da informação (id. 

30067498) de descumprimento da liminar deferida (id. 27455259), 

determino que a reclamada IMEDIATAMENTE RESTABELEÇA EM ATÉ 04 

HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica da unidade consumidora UC 

6/378538-3. Fixo a multa pelo descumprimento da decisão, como 

suscitado, em R$ 1.000,00 (um mil reais), não ultrapassando o limite/teto 

dos Juizados Especiais. A presente decisão vale com mandado, devendo 

ser cumprido no plantão, se necessário. Cumpra-se. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005211-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005211-16.2020.8.11.0002 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: 16:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

10/03/2020 18:12:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009801-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC GOMES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009801-70.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 345 de 420



com a finalidade de intimação da parte executada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir voluntariamente a sentença, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 

523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

10/03/2020 18:43:41

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015621-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELLAINE LUCIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015621-70.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 15/04/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: LIVIA LEMOS CAMPOS 10/03/2020 

14:06:51

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014901-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. C. (REQUERENTE)

I. F. C. (REQUERENTE)

EDSON PEREIRA CRUZ (REQUERENTE)

DANIELLE APARECIDA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

MARIA JOSE PEREIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014901-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOSE PEREIRA CRUZ, 

EDSON PEREIRA CRUZ, DANIELLE APARECIDA DE FIGUEIREDO, E. F. C., I. 

F. C. REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008540-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE DE CARVALHO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008540-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALDETE DE CARVALHO 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de análise de 

recebimento de RECURSOS INOMINADOS. Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, consignado o recolhimento do preparo e/ou 

pedido de justiça gratuita, conforme a condição economica-financeira 

da(s) parte(s) recorrente(s), e a tempestividade nos termos legais, 

RECEBO-OS. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o(s) recurso(s) EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES OU O DECURSO DO 

PRAZO SEM SUA APRESENTAÇÃO APESAR DE INTIMADA A PARTE, 

ENCAMINHEM-SE o processo à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018115-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALEXANDRE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018115-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDIR ALEXANDRE DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 
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irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008203-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GADENZ MOZER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008203-81.2019.8.11.0002. INTERESSADO: FERNANDA GADENZ MOZER 

REQUERIDO: ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017221-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISA APARECIDA DE OLIVEIRA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017221-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALOISA APARECIDA DE 

OLIVEIRA PINHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018005-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018005-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCILENE MARIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008872-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO VENDRAMIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008872-37.2019.8.11.0002. INTERESSADO: CARLOS ROBERTO 

VENDRAMIN REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 
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Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007744-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SALGADO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007744-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDILSON SALGADO DE 

BARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008684-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RALTER BENEDITO ARRUDA ADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008684-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RALTER BENEDITO ARRUDA 

ADAO REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013385-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013385-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HILARIO DA COSTA JUNIOR 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014995-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ANGELICA VINHAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014995-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BRUNA ANGELICA VINHAL 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015599-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015599-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCO AURELIO RODRIGUES 

DA COSTA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014108-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN VINICIUS FERRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014108-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JEAN VINICIUS FERRON 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014248-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE SODRE MARQUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014248-04.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARCOS HENRIQUE SODRE 

MARQUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 
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com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017845-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARRETO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017845-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURO BARRETO BARROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014123-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014123-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA MARIANE DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015484-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015484-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HELENA MARTINS DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017944-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017944-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDRE COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 
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Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011310-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILANDYS BEATRIZ AMARAL CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011310-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HILANDYS BEATRIZ AMARAL 

CASTRO REQUERIDO: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Vistos etc. Inconformado com a 

r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017838-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VIEGAS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017838-86.2019.8.11.0002. INTERESSADO: THAIS VIEGAS DA SILVA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007238-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON ESCOLASTICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007238-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELTON ESCOLASTICO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012817-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BASILIA DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

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. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012817-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA BASILIA DA SILVA 

VIANA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017602-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NONALVA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA OAB - 

MT24831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017602-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NONALVA APARECIDA 

RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019977-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019977-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. Diante da informação (id. 

30067498) de descumprimento da liminar deferida (id. 27455259), 

determino que a reclamada IMEDIATAMENTE RESTABELEÇA EM ATÉ 04 

HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica da unidade consumidora UC 

6/378538-3. Fixo a multa pelo descumprimento da decisão, como 

suscitado, em R$ 1.000,00 (um mil reais), não ultrapassando o limite/teto 

dos Juizados Especiais. A presente decisão vale com mandado, devendo 

ser cumprido no plantão, se necessário. Cumpra-se. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007938-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FAUSTO GAMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007938-45.2020.8.11.0002. TESTEMUNHA: ADRIANA ALVES FAUSTO 

GAMA TESTEMUNHA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO proposta contra a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE/MT. Decido. Constata-se que a presente ação, cujo 

objeto questionado é em face do Município, que tem Juízo específico para 

seu trâmite, não devendo aqui prosperar, pois este Juízo é Cível e não de 

Fazenda Pública. Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou criar 

um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, encontrado o pedido óbice no artigo 8º, da Lei 9.099/98, 

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. Ainda, o artigo 51, 

inciso IV, da Lei nº 9.099/95, dispõe: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: [...] IV - quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; Pelo exposto, RECONHEÇO a 

INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo para processamento do presente 

feito, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95). Consigno que a propositura de nova ação no Juízo 

correto será mais rápida para a parte do que este Juízo proceder ao 

necessário para encaminhamento do processo ao Juízo competente. 

Procedam-se às anotações e baixas pertinentes. Intime-se e cumpra-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016037-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA AMANDA MACEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1016037-38.2019.8.11.0002 Reclamante: Luzia Amanda 

Macedo dos Santos Reclamada: Banco do Brasil S/A. SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai do Id. nº 25560638, a 

Reclamante foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

cópia de um comprovante de residência atualizado e em nome próprio, sob 

pena de indeferimento da inicial. Reza o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC/2015 que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 
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Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”. (Destaquei). Não obstante tivesse sido devidamente 

intimada, a Demandante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora 

concedido, motivo pelo qual, entendo que outro caminho não há a ser 

trilhado por este juízo, senão indeferir a petição inicial. Visando corroborar 

a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue transcrita 

uma jurisprudência proveniente da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXTRATO 

RETIRADO POR EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL (ART. 321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2017).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante do exposto, nos termos do 

artigo 485, I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015, 

INDEFIRO a petição inicial e, conseguintemente, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 09 de março de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017926-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARQUES SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017926-27.2019.8.11.0002 Reclamante: Adriano Marques 

Silva Assunção Reclamada: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios Não-Padronizados SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consoante se extrai do Id. nº 26527140, o 

Reclamante foi intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

cópia de um comprovante de residência atualizado e em nome próprio, sob 

pena de indeferimento da inicial. Reza o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC/2015 que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”. (Destaquei). Não obstante tivesse tomado pleno 

conhecimento da decisão registrada no referido Id. nº 26527140, o 

Demandante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido 

concedido, motivo pelo qual, entendo que outro caminho não há a ser 

trilhado por este juízo, senão indeferir a petição inicial. Visando corroborar 

a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue transcrita 

uma jurisprudência proveniente da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXTRATO 

RETIRADO POR EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL (ART. 321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2017).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante do exposto, nos termos do 

artigo 485, I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015, 

INDEFIRO a petição inicial e, conseguintemente, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 09 de março de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019017-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA CRUZ (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1019017-55.2019.8.11.0002 Reclamante: Amarildo da Cruz 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Consoante se extrai do Id. nº 26929400, o Reclamante foi intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a cópia de um documento 

apto a comprovar a sua inscrição junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

(consulta de balcão junto à CDL ou Associação Comercial), bem como, de 

um comprovante de residência atualizado e em nome próprio, sob pena de 

indeferimento da inicial. Reza o artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015 

que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”. 

(Destaquei). Não obstante tivesse tomado pleno conhecimento da decisão 

registrada no referido Id. nº 26929400, o Demandante deixou transcorrer 

in albis o prazo que lhe havia sido concedido, motivo pelo qual, entendo 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão indeferir a 

petição inicial. Visando corroborar a sucinta fundamentação exarada no 

presente decisum, segue transcrita uma jurisprudência proveniente da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - EXTRATO RETIRADO POR EMPRESA PARTICULAR - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (ART. 321, CPC/15) - 

DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2017).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante do exposto, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, 

conseguintemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 09 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019710-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO 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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1019710-39.2019.8.11.0002 Reclamante: Douglas Fernando 

dos Santos Reclamada: VIVO S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consoante se extrai do Id. nº 27310596, o 

Reclamante foi intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

cópia de um comprovante de residência atualizado e em nome próprio, sob 

pena de indeferimento da inicial. Reza o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC/2015 que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”. (Destaquei). Não obstante tivesse tomado pleno 

conhecimento da decisão registrada no referido Id. nº 27310596, o 

Demandante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido 

concedido, motivo pelo qual, entendo que outro caminho não há a ser 

trilhado por este juízo, senão indeferir a petição inicial. Visando corroborar 

a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue transcrita 

uma jurisprudência proveniente da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXTRATO 

RETIRADO POR EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL (ART. 321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2017).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante do exposto, nos termos do 

artigo 485, I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015, 

INDEFIRO a petição inicial e, conseguintemente, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 09 de março de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019726-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1019726-90.2019.8.11.0002 Reclamante: Josiane da Silva 

Santos Reclamada: Energisa S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consoante se extrai do Id. nº 27452946, a 

Reclamante foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

cópia de um documento apto a comprovar a sua inscrição junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito (consulta de balcão junto à CDL ou 

Associação Comercial), bem como, de um comprovante de residência 

atualizado e em nome próprio, sob pena de indeferimento da inicial. Reza o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015 que: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”. (Destaquei). Não obstante 

tivesse tomado pleno conhecimento da decisão registrada no referido Id. 

nº 27452946, a Demandante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe 

havia sido concedido, motivo pelo qual, entendo que outro caminho não há 

a ser trilhado por este juízo, senão indeferir a petição inicial. Visando 

corroborar a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue 

transcrita uma jurisprudência proveniente da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

EXTRATO RETIRADO POR EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA À INICIAL (ART. 321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

MANTIDA.  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2017).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante do exposto, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, 

conseguintemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 09 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007370-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIZE FONTOURA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1007370-63.2019.8.11.0002 Reclamante: Glauco Luigi Dall Aglio 

Ferreira Reclamada: Monize Fontoura Gonçalves SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai dos andamentos 

processuais (“Id.”) nº 27871422 e nº 27871423, o Reclamante foi 

devidamente instado a se manifestar sobre o AR negativo 

(correspondente à tentativa de citação/intimação da parte Reclamada) 

colacionado aos autos. No entanto, o fato é que, não bastasse ter se 

mantido inerte acerca do famigerado AR, o Reclamante igualmente 

abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, restando mais do que 

evidente o seu desinteresse no prosseguimento do feito. Preconiza o 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. 

(Destaquei). Por derradeiro, com respaldo nas sucintas considerações 

supracitadas, bem como, reitero, considerando o fato do Autor ter 

abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias, entendo que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir o presente 

feito sem a resolução do mérito. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 485, III, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 09 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008881-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLLA LETICIA DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1008881-96.2019.8.11.0002 Reclamante: Colégio Evolução 

Ltda. - ME Reclamada: Thaylla Leticia de Souza Alves SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai do Id. nº 27476488, a 

instituição de ensino Reclamante foi devidamente instada a se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o AR negativo (correspondente à 

tentativa de citação/intimação da parte Reclamada) colacionado aos autos, 

sob pena de arquivamento. No entanto, o fato é que, não bastasse ter 

deixado transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido concedido, a 

Reclamante igualmente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

restando mais do que evidente o seu desinteresse no prosseguimento do 

feito. Preconiza o artigo 485, III, do Código de Processo Civil que: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;”. (Destaquei). Por derradeiro, com respaldo nas sucintas 

considerações supracitadas, entendo que outro caminho não há a ser 

trilhado por este juízo, senão extinguir o presente feito sem a resolução do 

mérito. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 485, III, 

do CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 09 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019061-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PINHEIRO SAGRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1019061-74.2019.8.11.0002 Reclamante: Ana Paula Pinheiro 

Sagres Reclamado: Banco Santander (Brasil) S/A. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai do Id. nº 26974184, a 

Reclamante foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

cópia de um comprovante de residência atualizado e em nome próprio, sob 

pena de indeferimento da inicial. Reza o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC/2015 que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”. (Destaquei). Não obstante tivesse tomado pleno 

conhecimento da decisão registrada no referido Id. nº 26974184, a 

Demandante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido 

concedido, motivo pelo qual, entendo que outro caminho não há a ser 

trilhado por este juízo, senão indeferir a petição inicial. Visando corroborar 

a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue transcrita 

uma jurisprudência proveniente da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXTRATO 

RETIRADO POR EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL (ART. 321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2017).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante do exposto, nos termos do 

artigo 485, I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015, 

INDEFIRO a petição inicial e, conseguintemente, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 09 de março de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017644-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM ARAUJO LUIZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017644-86.2019.8.11.0002 Reclamante: Maycom Araújo Luiz 

Reclamada: Banco Bradescard S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consoante se extrai do Id. nº 26294559, o 

Reclamante foi intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

cópia de um comprovante de residência atualizado e em nome próprio, 

bem como, um documento pessoal legível, sob pena de indeferimento da 

inicial. Reza o artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015 que: “Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”. (Destaquei). Não obstante 

tivesse tomado pleno conhecimento da decisão registrada no referido Id. 

nº 26294559, o Demandante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe 

havia sido concedido, motivo pelo qual, entendo que outro caminho não há 

a ser trilhado por este juízo, senão indeferir a petição inicial. Visando 

corroborar a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue 

transcrita uma jurisprudência proveniente da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

EXTRATO RETIRADO POR EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA À INICIAL (ART. 321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

MANTIDA.  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2017).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante do exposto, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, 

conseguintemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 09 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010840-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA DAS NEVES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1010840-05.2019.8.11.0002 Promovente: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Promovido: MARIA ANTONIA DAS NEVES Vistos 

etc., A Reclamada não foi devidamente citada para responder a esta 

demanda, sendo a parte autora intimada a se manifestar acerca do a 

certidão negativa do oficial (conforme 27850826). A parte reclamante 

deixou transcorrer silente a referida intimação, não indicando o atual 

endereço do reclamado, consoante se infere. Logo, a extinção do feito, 

sem resolução do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da 

parte reclamante, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 

da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017284-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAY FERREIRA POMPILHO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017284-54.2019.8.11.0002 Promovente: CONDOMINIO 

FLORAIS DA MATA Promovido: EDNAY FERREIRA POMPILHO DE FREITAS 

Vistos etc., A Reclamada não foi devidamente citada para responder a 

esta demanda, sendo a parte autora intimada a se manifestar acerca do 

AR negativo (conforme 28045322). A parte reclamante deixou transcorrer 

silente a referida intimação, não indicando o atual endereço do reclamado, 

consoante se infere dos autos. Logo, a extinção do feito, sem resolução 

do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da parte 

reclamante, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 

da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013544-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFERSON MARLON DA SILVA DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013544-88.2019.8.11.0002 Promovente: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Promovido: ESTEFERSON MARLON DA SILVA DE 

MATOS Vistos etc., A Reclamada não foi devidamente citada para 

responder a esta demanda, sendo a parte autora intimada a se manifestar 

acerca do AR negativo (conforme 27852319). A parte reclamante deixou 

transcorrer silente a referida intimação, não indicando o atual endereço do 

reclamado, consoante se infere. Logo, a extinção do feito, sem resolução 

do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da parte 

reclamante, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 

da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017315-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KETRIN FIGUEIREDO BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1017315-74.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Jessica 

Ketrin Figueiredo Bueno de Oliveira Partes Reclamadas: Banco IBI S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Do Indeferimento da Inicial A parte 

Requerente ajuizou a presente demanda, visando a declaração de 

inexistência de débito, decorrente de um suposto débito indevido, em face 

da parte Requerida. A inicial foi distribuída com a juntada do comprovante 

de endereço em nome de terceiro, diante disto a parte Requerente foi 

intimada em 14.11.2019, conforme ID 26087005, para apresentar no prazo 

de 15 dias, cópia do comprovante de residência ATUALIZADO em NOME 

próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, todavia deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Desta maneira, não cumprida a determinação judicial, resta 

necessário o indeferimento da inicial. Pelo exposto, indefiro a inicial em 

decorrência do não atendimento da determinação judicial, pelo que JULGO 

EXTINTA a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso IV, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010062-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CESAR SOUZA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010062-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANO CESAR SOUZA 
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PERES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 

26755453, visando à correção da decisão proferida no id. 26199230, sob 

o argumento de que esta presenta omissão, pois a sentença nada 

menciona em relação aos apontamentos da contestação quanto às 

instalações elétricas da parte autora que impediam a religação. A 

embargada, intimada (id. 26783018), nada manifestou. Os embargos foram 

interpostos no prazo legal. Fundamento e Decido. De início, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Com efeito, a sentença é clara 

ao especificar os pontos que culminaram na condenação da parte 

requerida, e firmou o entendimento no fato de restar comprovado na 

instrução perpetrada que, apesar da parte requerida ter alegado 

problemas técnicos efetuou a solução posteriormente sem qualquer ação 

do consumidor. (Num. 24680542 - Pág. 2), complementando em seguida o 

entendimento, frisando que na realidade ficou constatado que a 

concessionária obstou a prestação de serviço pela existência de débitos 

de terceiro isso porque o consumidor já tinha efetuado a troca de padrão 

conforme requerido pela ré, não havia motivos pertinentes para amparar a 

inércia da ré. (Num. 24462998 - Pág. 1). Desta forma, houve o 

enfrentamento dos argumentos apresentados na contestação, devendo a 

parte se valer de recurso próprio com o descontentamento pelo resultado 

da ação. Assim, não há que se falar em omissão, restando incólume a 

sentença. ANTE O EXPOSTO, por força do art. 1022, inciso I, do 

CPC/2015, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, 

JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a decisão vindicada como 

foi lançada. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002769-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARIA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002769-77.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZA MARIA DUARTE 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM (ID 29709600) e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. O acordo foi realizado em audiência estabelecendo obrigação 

de fazer com cumprimento diretamente para a parte autora. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001779-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE SANTOS FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001779-86.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FUNDACAO ESCOLA 

SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARIZETE 

SANTOS FRANCA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de execução de título extrajudicial. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 

28322868) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo 

estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. 

Desnecessária a manutenção do processo para aguardar o cumprimento 

do acordo, eis que eventual descumprimento pode ensejar pedido de 

cumprimento de sentença. Motivo pelo qual INDEFIRO pedido de 

suspensão do processo. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. 

Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014619-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VANNI MARASCA (REQUERIDO)

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014619-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO BARBOSA 

REQUERIDO: JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO, BRUNO VANNI 

MARASCA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM (ID 29048571), verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. O acordo foi realizado em audiência e estabelece pagamento 

diretamente para a parte credora e baixa no Renajud realizada nos autos 

de processo n. 8033055-21.2017.811.0002 (PROJUDI), que tramitam neste 

Juizado. Denota-se dos autos n. 8033055-21.2017.811.0002, que foi 

julgado extinto o processo, ante a ilegitimidade ativa da autora, nos termos 

do artigo 485, VI, do CPC. Todavia, não foi determinada a baixa da penhora 

Renajud realizada naqueles autos. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, 

b do CPC. DETERMINO a baixa do Renajud realizado no processo 

8033055-21.2017.811.0002, conforme extrato abaixo: PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008457-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL CAPITALIZACAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 
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1008457-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO DE PAULA FRANCO 

REQUERIDO: ZURICH BRASIL CAPITALIZACAO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Compulsando 

os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 25725442), verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, 

b do CPC. A executada comprovou pagamento do acordo na conta 

corrente do Patrono da parte autora (ID 27485983), assim, PROCEDA-SE 

ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003149-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDILENE DIAS DA COSTA (EXECUTADO)

JULIANO NERY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003149-03.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: JULIANO NERY DA SILVA, VANDILENE DIAS DA COSTA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de execução de título extrajudicial. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 29133853) e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo estabelece o cumprimento 

direto em favor da parte credora. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, 

b do CPC. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006843-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (REQUERENTES)

ROSALIA PLACIDA DE AMORIM (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006843-77.2020.8.11.0002. REQUERENTES: MW COMERCIO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, ROSALIA PLACIDA DE AMORIM Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de pedido de homologação de transação extrajudicial formalizado 

entre as partes (ID 29732115), verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. O acordo estabelece pagamento diretamente em favor da parte 

credora. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. 

Proceda-se ao arquivamento do processo, dando-se baixa na distribuição 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002058-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SOARES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002058-72.2020.8.11.0002. AUTOR: LUCIANO SOARES RODRIGUES 

REU: GOL LINHAS AEREAS S.A., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM (29358263 e 29761147) e, verificando que as cláusulas da 

avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO 

do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA as 

transações efetuadas entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. 

Os acordos estabelecem o cumprimento direto em favor da parte credora. 

Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAINE MARCONI DE LIMA OAB - 038.745.021-12 (REPRESENTANTE)

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002205-98.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: CHRISLAINE MARCONI DE 

LIMA INTERESSADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 29807658) e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo foi realizado em audiência 

estabelecendo pagamento diretamente para a parte credora. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. Em havendo 

necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, observando, se for o caso, juntada ao processo de instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WALTEMAR VENTURA DE ALMEIDA DANTAS OAB - 731.863.251-53 

(REPRESENTANTE)
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CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002444-05.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: WALTEMAR VENTURA DE 

ALMEIDA DANTAS INTERESSADO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 29785548)) e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo foi realizado em audiência 

estabelecendo pagamento através de depósito judicial. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, b do CPC. Efetivado o depósito judicial, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma que for requerida, 

desde que, se for o caso, o instrumento procuratório juntado nos autos, 

contenha poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se 

ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Aguarde-se o decurso do prazo de cumprimento do acordo, 

com a comprovação da realização do depósito judicial. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003517-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN WILLIAN MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003517-12.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JONATHAN WILLIAN 

MAGALHAES DA SILVA REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS 

PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto 

que as partes TRANSIGIRAM (ID 29920894) e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo estabelece pagamento 

diretamente para o patrono da parte credora. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, b do CPC. Em havendo necessidade, 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, 

observando, se for o caso, juntada ao processo de instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018585-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ROCHA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018585-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTINA ROCHA BRANDAO 

REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM (ID 29809000) e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. O acordo estabelece pagamento diretamente para o patrono da 

parte credora. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. 

Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida, observando juntada ao processo de instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003537-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003537-03.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VANESSA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 29988046) e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, 

b do CPC. Efetivado o depósito judicial, EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma que for requerida, desde que, se for o caso, 

o instrumento procuratório juntado nos autos, contenha poderes para 

"receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Aguarde-se o 

decurso do prazo de cumprimento do acordo, com a comprovação da 

realização do depósito judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015641-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANETE SILVA DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015641-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JANETE SILVA DE 
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QUADROS REQUERIDO: MRV ENGENHARIA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 29471292) e verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, 

b do CPC. A executada comprovou pagamento do acordo realizado 

diretamente para a patrona da parte autora (ID 29804451), assim, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005582-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETHE ROSA DE CASTILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005582-77.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: ELIZETHE ROSA DE CASTILHO Vistos. 

Verifica-se que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente 

feito (ID 29997863), alegando que celebrou acordo extrajudicial do débito 

ora executado. 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, inc. 

VIII, do CPC. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016640-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RONDON SEGANTINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Original Cosmetics (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-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: PEDRO HENRIQUE RONDON SEGANTINE 

Endereço: RUA K, 08, (LOT C DEUS), CIDADE DE DEUS, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78150-531. Senhor(a) PEDRO HENRIQUE RONDON 

SEGANTINE: 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. 1016640-14.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.133,16 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 17/12/2019 Hora: 16:30 

REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE RONDON SEGANTINE Advogado do(a) 

REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT16773-O 

REQUERIDO(A): Original Cosmetics 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, 8 de novembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016640-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RONDON SEGANTINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Original Cosmetics (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-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. 1016640-14.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal. Várzea Grande, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007791-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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: LAURO SILVA GOMES Endereço: Rua Sem 

Denominação, 24, Qd4, Residencial São Benedito, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78110-971 Senhor(a) LAURO SILVA GOMES: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 360 de 420



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. 1007791-19.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

13/04/2020 Hora: 13:00 AUTOR: LAURO SILVA GOMES Advogado do(a) 

AUTOR: JOZAN GOMES DE ANDRADE - RJ157025-O REQUERIDO(A): 

OMNI FINANCEIRA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1008884-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA (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: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME Endereço: RUA 

PADRONAL, Qd. 39, Lote 05, (LOT PRQ LAGO), PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-670 Senhor(a) COLEGIO 

EVOLUCAO LTDA - 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. 

1008884-51.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 19.165,80 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 04/09/2019 Hora: 13:15 

REQUERENTE: COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622/O 

REQUERIDO(A): FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 2 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005040-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE APARECIDA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUCIANE APARECIDA BUENO Endereço: RUA 

LAJEDO, 02, QUADRA 52, LOTE 02, JARDIM OURO VERDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) LUCIANE APARECIDA BUENO: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005040-59.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.454,16 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/04/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: 

LUCIANE APARECIDA BUENO Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O REQUERIDO(A): EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012159-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA BOLONHESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: ISAURA BOLONHESE Endereço: RUA 

XAVANTINA, 02, JARDIM UNIÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-807 Senhor(a) ISAURA BOLONHESE: 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. 1012159-08.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 17/10/2019 Hora: 14:15 REQUERENTE: ISAURA BOLONHESE 

Advogado do(a) REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

MT16773-O REQUERIDO(A): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012159-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA BOLONHESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1012159-08.2019.8.11.0002 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, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005053-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS REIS FRANCA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES 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 1005053-58.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

10/03/2020 13:21:14

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006952-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON CUNHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1006952-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDELSON CUNHA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Diante da inércia da parte 

Reclamante que, embora devidamente intimada (id. n. 22629234 - 

Intimação), não manifestou acerca do retorno negativo do A.R, ensejando, 

assim, a extinção do feito sem resolução do mérito. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DESPACHO 

QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL. REGULAR INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA DILIGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Em caso, o magistrado a quo determinou a 

emenda da inicial e a parte autora, mesmo devidamente intimada, 

quedou-se inerte. 2. Assim, acertada a decisão vergastada, na medida em 
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que, apesar de regularmente intimada para tanto, a diligência não foi 

devidamente atendida pela autora, ensejando, assim, a extinção do feito 

sem resolução do mérito. 3. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária.(AgRg no 

REsp 1095871/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA 

TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 06/04/2009). 4. Apelação conhecida, 

mas improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes 

autos de apelação cível nº 0121725-86.2015.8.06.0001, em que figuram 

as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 

2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 

por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, mas para 

negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. 

Fortaleza, 08 de fevereiro de 2017. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE 

Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO 

MENDES FORTE Relator (TJ-CE - APL: 01217258620158060001 CE 

0121725-86.2015.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 

2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2017). Ex Positis, 

indefiro a petição inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 

330 I e IV, ambos do CPC e, via de consequência, julgo o feito extinto sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, III e IV, do mesmo Códex. 

Após a preclusão temporal deste decisum, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações de praxe. Considerando o Princípio Constitucional de 

acesso à justiça e para não ser imposto à parte autora ônus excessivo 

por culpa exclusiva pela inércia de seu causídico, defiro a gratuidade da 

justiça ao autor, nos termos da lei 1.060/50. Intimem-se. Cumpra-se. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005440-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANILDE LEITE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIDIO ROQUE DE COSTA OAB - MT17044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JANILDE LEITE OLIVEIRA LIMA Endereço: RUA 9 

DE ABRIL, 120, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-137 Senhor(a) JANILDE LEITE OLIVEIRA 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. 1005440-73.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.245,60 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/04/2020 Hora: 12:45 

AUTOR: JANILDE LEITE OLIVEIRA LIMA Advogado do(a) AUTOR: LUCIDIO 

ROQUE DE COSTA - MT17044/O REQUERIDO(A): NOVO MUNDO 

AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1017888-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR Endereço: 

RUA SANTA GENOVEVA, 07, (LOT JD AEROPORTO), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-070 Senhor(a) PAULO LUIS 

BECKENKAMP JUNIOR: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017888-15.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 29.500,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 13/04/2020 Hora: 13:00 AUTOR(A): PAULO LUIS 

BECKENKAMP JUNIOR Advogado do(a) AUTOR(A): EMANOEL GOMES DE 

SOUSA - MT0018303A REQUERIDO(A): VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1019452-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DOS SANTOS COSTA 91233526120 (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: BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME Endereço: AVENIDA FREI COIMBRA, 08, (LOT 

JD N HORIZONTE), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-386 

Senhor(a) BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - 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. 1019452-29.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.548,52 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/04/2020 Hora: 13:15 

REQUERENTE: BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Advogados do(a) REQUERENTE: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

MT0012295A, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - MT16289 

REQUERIDO(A): ADILSON DOS SANTOS COSTA 91233526120 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1014981-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FABIA PEREIRA DE FREITAS Endereço: RUA 

DOUTOR CÍCERO DE CAMPOS, 16, quadra 26, MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-430 Senhor(a) FABIA PEREIRA DE FREITAS: 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. 1014981-67.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.500,14 ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 14/11/2019 Hora: 16:30 

REQUERENTE: FABIA PEREIRA DE FREITAS Advogado do(a) 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216-O 

REQUERIDO(A): OI BRASILTELECOM 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, 15 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: 1014981-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1014981-67.2019.8.11.0002 I N 
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T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007260-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (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: MIGUELINA LEITE DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

CARLOS ANTUNES DE ALMEIDA, S/N, INDEFINIDO, NOSSA SRA 

LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 Senhor(a) MIGUELINA LEITE 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. 1007260-30.2020.8.11.0002 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: 13/04/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: MIGUELINA LEITE DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: JOENIA LARISSA DE ARRUDA E 

SILVA - MT25413/O REQUERIDO(A): Banco OLÉ CONSIGNADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1005452-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIELE CRISTINA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS 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: VALDIELE CRISTINA MORAES DA SILVA 

Endereço: RUa oito, nº 22, quadra 28, LOTE 01, PARQUE PAIAGUAS 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78148-000 Senhor(a) VALDIELE CRISTINA 

MORAES 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. 

1005452-87.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.147,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/04/2020 Hora: 13:15 

REQUERENTE: VALDIELE CRISTINA MORAES DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O 

REQUERIDO(A): AVON COSMÉTICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1008056-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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: JOSE CICERO DA SILVA Endereço: RUA H, S/N, 

QUADRA 18 LOTE 13, SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-730 Senhor(a) JOSE CICERO 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 
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Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1008056-21.2020.8.11.0002 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: 13/04/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: JOSE 

CICERO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI - MT18894-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, 10 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: 1005464-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLETH LIMA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (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: SOLETH LIMA DE SOUSA Endereço: RUA 

RONDÔNIA, Nº 13, BAIRRO JARDIM POTIGUAR, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000 Senhor(a) SOLETH LIMA DE 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. 1005464-04.2020.8.11.0002 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: 13/04/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: SOLETH LIMA DE SOUSA 

Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR - MT20812/O REQUERIDO(A): COMPANHIA ENERGETICA DO 

MARANH?O-CEMAR ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1018161-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29711499, bem como para impugnar no prazo legal.. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012447-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO LOURIVAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012447-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAGNO LOURIVAL DE 

SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Oportunizado prazo para emendar a inicial, 

conforme determinação ID 23956274, nota-se que a parte Autora não 

impulsionou o presente feito caracterizando-se, assim, total desídia 

conforme preleciona o art. 485, III, do CPC. Cumpre ressaltar que o Juizado 

Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é 

justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de 

demandas sejam julgadas no menor tempo possível. A propósito: 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

DESÍDIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – PREQUESTIONAMENTO EXCPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Sendo determinada a emenda a inicial e não cumprida pelo autor, em razão 

de sua desídia em não ter praticado o referido ato na data aprazada, e 
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também por inexistir nos autos qualquer irregularidade quanto a extinção 

do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por estar em 

consonância com art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ofensa 

ao art. 6º, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e 

celeridade processual. Para fins de prequestionamento, o julgador não é 

obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados 

pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e 

precisa, solucionando o objeto da lide.(N.U 0006459-73.2016.8.11.0002, , 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) 

Com essas considerações, indefiro a petição inicial, nos moldes do art. 

321, parágrafo único e art. 330, IV, ambos do CPC e, via de consequência, 

julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, III e 

IV, do mesmo Códex. Após a preclusão temporal deste decisum, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de praxe. Considerando o 

Princípio Constitucional de acesso à justiça, em princípio, defiro a 

gratuidade da justiça ao Autor, nos termos da Lei 1.060/50. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018019-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

EDSON ANGELLO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora das contestações 

juntadas nos itens 27563426 e 27942595, bem como para impugnar no 

prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 2020. CLAVERSON 

BOTELHO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007835-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA EVILLYN SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: POLLYANA EVILLYN SANTOS DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA TOTICO MONTEIRO, sn, (LOT MARINGÁ II), qda 09, lot 01, 

PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-540 Senhor(a) 

POLLYANA EVILLYN SANTOS 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. 1007835-38.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.869,82 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: 13/04/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: POLLYANA EVILLYN 

SANTOS DE OLIVEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON 

ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-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, 10 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: 1005639-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELITA MARIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FELITA MARIA DE MIRANDA Endereço: Dionisio 

M. de Miranda, 185, CEP 78110-145, Centro, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) FELITA MARIA DE MIRANDA: 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. 1005639-95.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 

13/04/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: FELITA MARIA DE MIRANDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO - 

MT13923/O REQUERIDO(A): BANCO BMG S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de 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: 1018160-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLE CARLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29660432, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015805-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CAITANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29711529, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006691-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JUSTINA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: SIMONE JUSTINA DE OLIVEIRA SILVA Endereço: 

RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, (LOT JD PAULA II), 

CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-110 Senhor(a) SIMONE 

JUSTINA DE OLIVEIRA 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. 

1006691-29.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/04/2020 Hora: 13:45 AUTOR: 

SIMONE JUSTINA DE OLIVEIRA SILVA Advogado do(a) AUTOR: 

FERNANDA DOMINGAS RONDON - MT21853/O REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1007421-40.2020.8.11.0002

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:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA SALETE GILIOLI DE BRITO Endereço: RUA 

4, 4, (LOT PRQ MANGABEIRAS), JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-323 Senhor(a) MARIA SALETE GILIOLI DE 

BRITO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007421-40.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

13/04/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: MARIA SALETE GILIOLI DE BRITO 

Advogado do(a) REQUERENTE: GLECY KELLY NUNES DE MELO - 

MT13624-A REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de 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: 1005673-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA POLINI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP 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: ANA KAROLINA POLINI DE MORAES Endereço: 

RUA DA FELICIDADE, 877, (LOT FIGUEIRINHA), GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-030 Senhor(a) ANA KAROLINA POLINI DE 

MORAES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005673-70.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 13/04/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: ANA KAROLINA POLINI 

DE MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SOUZA BORGES - 

MT9035/O REQUERIDO(A): LATAM AIRLINES GROUP S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1006412-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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: ELIANE DA SILVA FREITAS Endereço: RUA ARY 

PAES BARRETO, 1753, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-091 Senhor(a) ELIANE DA SILVA FREITAS: 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. 1006412-43.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

13/04/2020 Hora: 15:00 AUTOR: ELIANE DA SILVA FREITAS Advogado 

do(a) AUTOR: VICTOR HUGO VIDOTTI - MT11439-O REQUERIDO(A): OI 

S.A e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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: 1004724-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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KELLEN DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE ALEXANDRE ELEODORO BAILONA OAB - GO53945 

(ADVOGADO(A))

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-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: KELLEN DA SILVA MENDES Endereço: RUA 

TAMARINDO, 30, (RES J C GUIMARÃES), NOVO MUNDO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78149-530 Senhor(a) KELLEN DA SILVA MENDES: 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. 1004724-46.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/04/2020 

Hora: 14:45 REQUERENTE: KELLEN DA SILVA MENDES Advogados do(a) 

REQUERENTE: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - MT15348-O, TAISE 

ALEXANDRE ELEODORO BAILONA - GO53945 REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1012648-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1012648-45.2019.8.11.0002 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, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018798-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO BATISTA VIANA (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: EDUARDO HENRIQUE MARQUES Endereço: RUA 

L, 17, Quadra 23, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-000 Senhor(a) EDUARDO HENRIQUE 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. 1018798-42.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/04/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE MARQUES Advogados do(a) 

REQUERENTE: EDSON ANTONIO CARLOS - MT20710-O, GENILAINE 

URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - MT25947-O REQUERIDO(A): LAERCIO 

BATISTA VIANA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1010802-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES 

SILVA Endereço: RUA ALFAZEMA, 11, (LOT CHAPÉU DO SOL), 

PETRÓPOLIS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-506 Senhor(a) 

KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010802-90.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [CANCELAMENTO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 26/09/2019 Hora: 13:15 

INTERESSADO: KAOANNE THAYNARA DE AQUINO NUNES SILVA 

Advogado do(a) INTERESSADO: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

MT22168-O REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros (2) ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 27 de agosto de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009794-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/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. 1009794-78.2019.8.11.0002 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, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005690-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: ANDERSON GALDINO DA SILVA Endereço: RUA 

B, 19, RUA MIGUEL LEITE, S/N, RESIDENCIAL VIDA NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) ANDERSON GALDINO 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. 1005690-09.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.300,00 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: 13/04/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: 

ANDERSON GALDINO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): BANCO 

ITAUCARD S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006979-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PALHANO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/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 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: ALDEMIR PALHANO DA SILVA Endereço: RUA 

DOM JOÃO VI, 390, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-610 Senhor(a) ALDEMIR PALHANO 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. 1006979-74.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/04/2020 Hora: 14:30 

TESTEMUNHA: ALDEMIR PALHANO DA SILVA Advogado do(a) 

TESTEMUNHA: JUCIEL FERREIRA MIRANDA - MT27866/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, 10 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: 1002698-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DAS DORES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DA ROCHA OAB - MT25950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA 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 1002698-75.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

10/03/2020 15:28:09

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007481-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO LEONCIO DE ARRUDA OAB - 048.050.031-20 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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: MAURICIO LEONCIO DE ARRUDA Endereço: RUA 

SAMPAIO RIOS, 05, (COHAB C REI), JARDIM VASCONCELOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-306 Senhor(a) MAURICIO LEONCIO 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. 1007481-13.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 34.479,88 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 13/04/2020 Hora: 15:30 REPRESENTANTE: MAURICIO LEONCIO DE 

ARRUDA Advogado do(a) REPRESENTANTE: HERBERT REZENDE DA 

SILVA - MT16773-O REQUERIDO(A): BANCO PAN ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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: 1017140-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (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 MENDES NOGUEIRA Endereço: RUA 

SANTA CECÍLIA, 17, (RES MTE CASTELO), PRIMAVERA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78132-875 Senhor(a) JULIANA MENDES NOGUEIRA: 

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. 1017140-80.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.166,31 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 13/04/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: JULIANA MENDES 

NOGUEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: EDNÉIA SILVANA 

GONÇALVES - MT12320-N, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

MT11997-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1008925-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA MARQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29626574, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008076-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GEOVANA DE OLIVEIRA E SILVA Endereço: RUA 

DOS CARDEAIS, 05, QD 27, HÉLIO PONCE ARRUDA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78118-628 Senhor(a) GEOVANA DE OLIVEIRA E SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008076-12.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.213,85 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 13/04/2020 Hora: 14:15 AUTOR: GEOVANA DE OLIVEIRA E 

SILVA Advogado do(a) AUTOR: RAFAELA SOARES DE SOUSA - 

MT18095/O REQUERIDO(A): AVON COSMÉTICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1010779-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA MORAES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANA KARLA MORAES DE MACEDO Endereço: 

RUA JOAQUIM TAVARES, 14, (LOT PIRINEU), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-330 Senhor(a) ANA KARLA MORAES DE 

MACEDO: 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. 1010779-47.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.413,36 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 30/10/2019 

Hora: 16:00 REQUERENTE: ANA KARLA MORAES DE MACEDO Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O 

REQUERIDO(A): BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de 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: 1010779-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA MORAES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1010779-47.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

10/03/2020 15:52:01

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1017045-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29755444, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005702-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES ASSIS FIGUEIREDO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

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: ADILES ASSIS FIGUEIREDO ARAUJO Endereço: 

RUA TREZE, 15, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, MONTE CASTELO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) ADILES ASSIS 

FIGUEIREDO ARAUJO: 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. 

1005702-23.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/04/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: ADILES ASSIS FIGUEIREDO ARAUJO Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de 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: 1007958-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEY JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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. 1007958-70.2019.8.11.0002 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, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008040-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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: FABRICIA DA SILVA SANTOS Endereço: RUA 

DAS JAPUÍRAS, 01, QUADRA 23, HELIO PONCE DE ARRUDA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-580 Senhor(a) FABRICIA DA SILVA 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. 1008040-67.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.121,64 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: 13/04/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: FABRICIA DA SILVA SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1000243-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE PAULA SODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-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: FATIMA DE PAULA SODA Endereço: RUA 

MANAUS, 03, quadra 09, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-611 Senhor(a) FATIMA DE PAULA SODA: 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. 1000243-40.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 13/04/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: FATIMA DE PAULA 

SODA Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - 

MT17627-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018269-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MANOEL DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147-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: VALDECI MANOEL DA SILVA - ME Endereço: 

AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 2431, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-600 Senhor(a) 

VALDECI MANOEL DA SILVA - 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. 

1018269-23.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem, Telefonia, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/04/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: 

VALDECI MANOEL DA SILVA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: LAURO 

BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - MT14147-O REQUERIDO(A): OI 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013872-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 2132526, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005728-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1005728-21.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

10/03/2020 16:09:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013814-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON BERNEGOZZI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (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: AIRTON BERNEGOZZI JUNIOR Endereço: Avenida 

da FEB, 172, 172, k410, Ponte Nova, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-908 Senhor(a) AIRTON BERNEGOZZI JUNIOR: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013814-15.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 06/11/2019 

Hora: 16:15 REQUERENTE: AIRTON BERNEGOZZI JUNIOR Advogado do(a) 

REQUERENTE: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - SP0331254A 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 4 de 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de 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: 1013814-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON BERNEGOZZI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (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. 1013814-15.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

10/03/2020 16:16:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012739-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012739-38.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008102-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ANTONIO JOAO (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: FABIO ANTONIO JOAO Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) FABIO 

ANTONIO JOAO: 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. 

1008102-10.2020.8.11.0002 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 SALA 2 Data: 13/04/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: FABIO 

ANTONIO JOAO 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, 10 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: 1012959-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDAO LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 28840723, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007433-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

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: ANDREIA MARIA DE ALMEIDA SILVA Endereço: 

RUA SINOP, 11, ., CAPÃO DO PEQUI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-015 Senhor(a) ANDREIA MARIA DE ALMEIDA 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. 1007433-54.2020.8.11.0002 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: 13/04/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: ANDREIA MARIA DE ALMEIDA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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: 1007973-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SAULO SILVA MORAES OAB - MT26125/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora da contestação juntada 

no item 29180108, bem como para impugnar no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de março de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017146-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARKUS VINICIUS KEMPFER (REQUERENTE)

SILVANA CRISTINA KEMPFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FELIPE RODRIGUES DE SOUZA (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: MARKUS VINICIUS KEMPFER Endereço: RUA RIO 

DE JANEIRO, 650, (LOT N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78135-616 Nome: SILVANA CRISTINA KEMPFER Endereço: RUA 

RIO DE JANEIRO, 650, (LOT N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-616 Senhor(a) MARKUS VINICIUS KEMPFER e 

outros: 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. 1017146-87.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.400,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/04/2020 

Hora: 16:45 REQUERENTE: MARKUS VINICIUS KEMPFER, SILVANA 

CRISTINA KEMPFER Advogado do(a) REQUERENTE: NELLO AUGUSTO 

DOS SANTOS NOCCHI - MT14913-B Advogado do(a) REQUERENTE: 

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - MT14913-B REQUERIDO(A): 

MARCOS FELIPE RODRIGUES DE SOUZA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1005881-54.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

GRACYELLY ARRUDA ALVES MARTINS (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 1005881-54.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

10/03/2020 16:59:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020295-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE MARA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: JOICE MARA DE SOUZA Endereço: Rua A, 02, 

quadra 22, Residencial José Carlos Guimarães, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-000 Senhor(a) JOICE MARA 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. 1020295-91.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.190,40 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/04/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: JOICE MARA DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: 

VAGNER SPIGUEL JUNIOR - MT12209-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: 1005896-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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 1005896-23.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

10/03/2020 17:02:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005922-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSUEL ALEXANDRE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

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: MAKSUEL ALEXANDRE LIMA Endereço: RUA 

BARÃO DE AGUAPEI, 02, (LOT JD ITORORÓ) QUADRA 36 CASA 02, 

MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-810 Senhor(a) 

MAKSUEL ALEXANDRE 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. 

1005922-21.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 6.444,94 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/04/2020 Hora: 

16:45 AUTOR: MAKSUEL ALEXANDRE LIMA Advogado do(a) AUTOR: 

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - MT23243/O REQUERIDO(A): 

MRV ENGENHARIA 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, 10 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 
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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: 1017037-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1017037-73.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

10/03/2020 17:22:06

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009283-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAIL NERIS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009283-80.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

10/03/2020 17:24:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012370-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012370-44.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006048-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DIAS DE AMORIM FILHO (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)

 

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: OSVALDO DIAS DE AMORIM FILHO 

Endereço:RUA DAS MAGUEIRAS, NºS/N BAIRRO: SUCURI CUIABÁ- MT - 

CEP: 78.042-200 Senhor(a) OSVALDO DIAS DE AMORIM FILHO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006048-71.2020.8.11.0002 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: 14/04/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: OSVALDO 

DIAS DE AMORIM FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-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, 10 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: 1011850-84.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA MATOS LEAL (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: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI 

Endereço: RUA TRINIDAD TOBAGO, 100, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78070-290 Senhor(a) IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI: 

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. 1011850-84.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.708,21 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 13/04/2020 

Hora: 15:45 REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - MT5768-O REQUERIDO(A): THAYNARA MATOS LEAL 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1008101-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN ROBERTO MARQUES DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (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 1008101-25.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

10/03/2020 17:33:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007954-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILANI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VILANI PEREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua K, 

04, (LOT JD VI RICA), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-646 Senhor(a) VILANI PEREIRA 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. 1007954-96.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.314,64 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/04/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: VILANI PEREIRA DOS SANTOS Advogados do(a) 

REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O REQUERIDO(A): OI BRASILTELECOM 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1006093-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LETICIA TAYNARA RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES 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: LETICIA TAYNARA RODRIGUES DE MORAES 

Endereço: RUA CINCO, 07, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, PQ SAO 

JOAO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) LETICIA 

TAYNARA RODRIGUES DE MORAES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006093-75.2020.8.11.0002 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: 13/04/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: LETICIA TAYNARA RODRIGUES DE MORAES Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1008124-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GIMENES VILA (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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RODRIGO GIMENES VILA Endereço: AVENIDA DA 

FEB, (RES ALAMEDA) mrv A 405, PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78115-147 Senhor(a) RODRIGO GIMENES VILA: 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. 1008124-68.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 13/04/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: RODRIGO GIMENES VILA Advogado do(a) REQUERENTE: 

GISELY ALMEIDA PRADO - MT24102/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, 10 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: 1007473-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLISSON DOS SANTOS GASPAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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: ALLISSON DOS SANTOS GASPAR Endereço: 

CDD VÁRZEA GRANDE, RUA MIGUEL LEITE, S/N, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) ALLISSON DOS SANTOS 

GASPAR: 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. 1007473-36.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.059,00 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: 13/04/2020 Hora: 15:15 AUTOR: ALLISSON DOS 

SANTOS GASPAR Advogado do(a) AUTOR: TALISSA NUNES DE SOUZA - 
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MT21337/O REQUERIDO(A): OMNI FINANCEIRA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1019631-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MATIAS DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT19246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JACKSON MATIAS DA SILVA CORREA Endereço: 

RUA JOINVILLE, (COHAB D O CHAVES), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78118-183 Senhor(a) JACKSON MATIAS DA SILVA CORREA: 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. 1019631-60.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Abatimento proporcional 

do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

SALA 2 Data: 14/04/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: JACKSON MATIAS 

DA SILVA CORREA Advogado do(a) REQUERENTE: JEFERSON SILVA 

CORREA - MT19246-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, 10 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: 1006140-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DE BARROS MENEGHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 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: ALAN DE BARROS MENEGHEL Endereço: Rua 

Pirapora, 12, (JD C VERDE), Mapin, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78155-080 Senhor(a) ALAN DE BARROS MENEGHEL: 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. 1006140-49.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.235,78 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: 13/04/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: ALAN DE BARROS 

MENEGHEL Advogados do(a) REQUERENTE: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - MT4102-O, CLAITON LUIZ PANAZZOLO - MT16705-O 

REQUERIDO(A): CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007262-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANDRADE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SAULO SILVA MORAES OAB - MT26125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DIEGO ANDRADE DE SOUSA Endereço: RUA 

GUAIANASES, 1, quadra 40 em frente a sapataria Goias, MARAJOARA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-532 Senhor(a) DIEGO ANDRADE DE 

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. 1007262-97.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço, 

Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

14/04/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: DIEGO ANDRADE DE SOUSA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO SAULO SILVA MORAES - 

MT26125/O REQUERIDO(A): LOJAS RIACHUELO SA ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1006145-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DE BARROS MENEGHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-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 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: ALAN DE BARROS MENEGHEL Endereço: Rua 

Pirapora, 12, (JD C VERDE), Mapin, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78155-080 Senhor(a) ALAN DE BARROS MENEGHEL: 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. 1006145-71.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.646,32 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

14/04/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: ALAN DE BARROS MENEGHEL 

Advogados do(a) REQUERENTE: ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - 

MT4102-O, CLAITON LUIZ PANAZZOLO - MT16705-O REQUERIDO(A): 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1006181-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HONORATO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (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 1006181-16.2020.8.11.0002 
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C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

10/03/2020 18:07:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006192-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VENILSON MARTINS (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 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: VENILSON MARTINS Endereço: RUA MAJOR 

JOÃO VIEIRA, Nº 07, - DE 877/878 AO FIM, MANGA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78030-485 Senhor(a) VENILSON 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. 1006192-45.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 241,37 

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: 14/04/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: VENILSON MARTINS 

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO GONCALVES DE PINHO - 

MT23878/O REQUERIDO(A): BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 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: 1009592-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009592-04.2019.8.11.0002 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, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006895-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES 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 1006895-73.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar documento com 

foto, legível , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Várzea Grande/MT, 10 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 10/03/2020 

18:19:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016353-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILAYNE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-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. 1016353-51.2019.8.11.0002 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, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005045-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO INACIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

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: PEDRO INACIO GONCALVES Endereço: RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 380, (LOT VI IPASE), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-230 Senhor(a) PEDRO INACIO 
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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. 

1005045-81.2020.8.11.0002 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 SALA 2 Data: 14/04/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: PEDRO INACIO GONCALVES Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA - MT25413/O 

REQUERIDO(A): BANCO DAYCOVAL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1012373-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOUGLAS ALVES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012373-96.2019.8.11.0002 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, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006898-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO BATISTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO CARVALHO NASCIMENTO (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 1006898-28.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar o Código de 

Endereçamento Postal (CEP) da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL 

RODRIGUES PORTO 10/03/2020 18:26:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005984-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAROLINA BRUM BORGES VIOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ OAB - MT25734/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JESSE GALHARDO RIBEIRO REIS OAB - SP337037 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-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. 1005984-95.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005984-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAROLINA BRUM BORGES VIOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ OAB - MT25734/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JESSE GALHARDO RIBEIRO REIS OAB - SP337037 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-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. 1005984-95.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016490-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: OSCAR PAULINO DA SILVA Endereço: RUA 

MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 16, (LOT JD PAULA II), JARDIM 

PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-110 Senhor(a) OSCAR 

PAULINO 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. 

1016490-33.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 7.075,00 ESPÉCIE: 

[BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

11/12/2019 Hora: 16:15 REQUERENTE: OSCAR PAULINO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - 

MT16873/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, 5 de novembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006918-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GALIANO DA SILVA (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: REINALDO GALIANO DA SILVA Endereço: RUA 

CUIABA, 10, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, COHAB SANTA FE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) REINALDO GALIANO 

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. 1006918-19.2020.8.11.0002 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: 14/04/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: REINALDO GALIANO 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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: 1016490-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(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. 1016490-33.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013128-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CERQUEIRA DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELIANE CERQUEIRA DIAS SANTOS Endereço: 

RUA SETE, 13, QUADRA 13, PARQUE PAIAGUAS, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78000-000 Senhor(a) ELIANE CERQUEIRA DIAS 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. 1013128-23.2019.8.11.0002 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 Data: 22/11/2019 Hora: 16:45 REQUERENTE: ELIANE CERQUEIRA 

DIAS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: EDNA NUNES CORREA 

MARQUES - MT10529/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 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 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: 1013128-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CERQUEIRA DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013128-23.2019.8.11.0002 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, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010453-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MORAES DE BARROS DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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. 1010453-87.2019.8.11.0002 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, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006927-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LINDOMAR RIBEIRO DE LIMA Endereço: RUA 

GOVERNADOR FREDERICO SOLON, 19, (LOT JD ITORORÓ), 

MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-790 Senhor(a) 

LINDOMAR RIBEIRO DE LIMA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006927-78.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 6.200,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

14/04/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: LINDOMAR RIBEIRO DE LIMA 

Advogado do(a) REQUERENTE: VITOR BERNARDINELLI DACACHE - 

MT15361/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, 10 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 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012904-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: MARINETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA Endereço: 

AV A, 300, JARDIM PRIMAVERA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) MARINETE MARIA DA SILVA 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. 1012904-85.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.268,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 26/11/2019 Hora: 16:30 REQUERENTE: MARINETE MARIA DA 

SILVA OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA - MT10462/O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de outubro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012904-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1012904-85.2019.8.11.0002 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, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007540-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIMONI DE OLIVEIRA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA SIMONI DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA FREI AMBRÓSIO DAIDE, (LOT MARINGÁ I AMPLIAÇÃO), 

PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-360 Senhor(a) 

MARIA SIMONI 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. 

1007540-35.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 13/08/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: MARIA SIMONI DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO DESPACHO/DECISÃO: “” 

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, 16 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) AZOIR 

BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 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 
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sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 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: 1007540-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIMONI DE OLIVEIRA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007540-35.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

10/03/2020 18:51:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006962-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE KAREN DA SILVA OAB - MT27635/O (ADVOGADO(A))

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE TARDIN (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 1006962-38.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar endereço 

completo da parte requirida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 10 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

10/03/2020 18:50:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006080-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORLANA LIMA DO NASCIMENTO (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: JORLANA LIMA DO NASCIMENTO Endereço: RUA 

OITO, 28, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, JD OURO VERDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) JORLANA LIMA 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. 

1006080-76.2020.8.11.0002 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: 15:30 

REQUERENTE: JORLANA LIMA DO NASCIMENTO 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, 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: 1006980-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. MARCHET - ME (REQUERENTE)

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:

CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - EPP 

(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: P. MARCHET - ME Endereço: AVENIDA 

BANDEIRANTES, 1761, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-200 

Senhor(a) P. MARCHET - 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. 

1006980-59.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.020,28 ESPÉCIE: 

[Adimplemento e Extinção]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 

14/04/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: P. MARCHET - ME Advogados do(a) 

REQUERENTE: CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - MT25181/O, DAYANE FARIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 390 de 420



MENDES - MT25486/O, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - 

MT21661/O, JULIO ALMEIDA DE SOUZA - MT0011716A REQUERIDO(A): 

CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - EPP 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 10 de 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000244-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES VELASCO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ OAB - MT25734/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000244-25.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CHARLES VELASCO 

MARTINS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, BUD - BRASTEMP UTILIDADES 

DOMESTICAS - COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 

Considerando que as partes celebraram acordo nestes autos, 

devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 

57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para que surta os seus jurídicos e 

legais efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito. Tendo em vista que as 

partes pactuaram que o pagamento será realizado extrajudicialmente, 

desnecessário a expedição de alvará. Todavia, ressalto que, na hipótese 

do acordo não ser integralmente cumprido, a parte credora poderá 

requerer o seu cumprimento em Juízo. Por ser esta uma decisão da qual 

não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e 

arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000608-94.2020.8.11.0002 REQUERENTE: LUCIANA RIBEIRO DE LIMA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Considerando que as partes 

celebraram acordo nestes autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o para 

que surta os seus jurídicos e legais efeitos jurídicos. Com fulcro no artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito. Tendo em vista que as partes pactuaram que o pagamento será 

realizado extrajudicialmente, desnecessário a expedição de alvará. 

Todavia, ressalto que, na hipótese do acordo não ser integralmente 

cumprido, a parte credora poderá requerer o seu cumprimento em Juízo. 

Por ser esta uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 

9099/95), intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 

do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019886-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILMMARA FRISON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS MURBACH OAB - PR99511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNITED AIR LINES INC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019886-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CILMMARA FRISON 

REQUERIDO: UNITED AIR LINES INC Vistos, etc. Considerando que as 

partes celebraram acordo nestes autos, devidamente reduzido a termo e 

sem aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei n. 9.099/95, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos jurídicos. Com fulcro no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito. Tendo em vista que as partes pactuaram que o 

pagamento será realizado extrajudicialmente, desnecessário a expedição 

de alvará. Todavia, ressalto que, na hipótese do acordo não ser 

integralmente cumprido, a parte credora poderá requerer o seu 

cumprimento em Juízo. Por ser esta uma decisão da qual não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as partes e arquive-se 

imediatamente (Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005120-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR MATHEUS DA SILVA OAB - MG159995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENO FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 
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a finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 05(cinco) dias, 

juntar aos autos o rosto da Carta Precatória. VÁRZEA GRANDE, 10 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. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 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: 1000198-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA (REU)

Outros Interessados:

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

 

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, 10 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007208-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE DOS ANJOS FRANCA - ME (REU)

FRANCINETE DOS ANJOS FRANCA FERRAZ SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS 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, 10 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020741-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIRAM MARQUES SANTANA (ESPÓLIO)

 

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 
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que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça CORRETO PARA O BAIRRO FIGUEIRINHA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT, SETOR 02 , a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, 

linck Emissão de Guia, Diligências, após preencha corretamente o 

endereço e emite-se a guia com o valor de da diligência. Sob pena de 

extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

VÁRZEA GRANDE, 10 de 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000922-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

ISNEL LEITE DE ALMEIDA (REU)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das CORRETAS diligências 

do oficial de justiça SENDO DUAS PARA O BAIRRO JARDIM KENNEDY NO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ e UMA DILIGÊNCIA PARA O BAIRRO JARDIM DOS 

CERRADOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, a ser depositado 

pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, Diligências, após 

preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor de da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 10 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: 1020735-87.2019.8.11.0002

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:

EDILCIONEI GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de 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: 1018577-59.2019.8.11.0002

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:

GERALDO PEDRO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 393 de 420



VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003764-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA PEREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

ANEILTON RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

NUTRIVET COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 10 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: 1002560-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEVERSON ALBERT CHIQUETTI (REU)

MECANICA ADRIANA ANTUNES LTDA - ME (REU)

ADRIANA ANTUNES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS 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, 10 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002858-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ESTEVAM SOARES (REU)
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JOAO ESTEVAM SOARES - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 10 de 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: 1007340-62.2018.8.11.0002

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:

DIVINO FERREIRA 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, 10 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: 1020235-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE SOUZA GADDA DAUZACKER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 10 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

Processo Número: 1002757-63.2020.8.11.0002

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:

XINGU CONSULTORIA AMBIENTAL 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 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, 10 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002177-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR WIECZOREK (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 15 (QUINZE) dias, 

querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO. VÁRZEA GRANDE, 10 de março 

de 2020. PAULO PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008990-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL LEITE DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça CORRETA com a devida discriminação do bairro de citação ao 

Requerido, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. Posto que a guia de diligência 

juntada no id. 27802641 não informa para qual bairro foi recolhida. 

VÁRZEA GRANDE, 10 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: 1009613-77.2019.8.11.0002

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:

RENATO EVANGELISTA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

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 da diligência. Sob pena de extinção nos termos VÁRZEA 

GRANDE, 10 de março de 2020. PAULO PEDRO FRANCISCO DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
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disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de 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: 1001430-54.2018.8.11.0002

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:

SERGIO ROBERTO SILVA MARTINS (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 CORRETAMENTE 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. ( INFORMOU COMO ENDEREÇO CIDADE DE CUIABÁ: AV ISAAC 

POVOAS, 1373 – CENTRO – CUIABA/MT – CEP: 07800-000., PORÉM 

JUNTOU COMPROVANTE DE DILIGENCIA PARA O BAIRRO PONTE NOVA, 

CIDADE DE VÁRZEA GRANDE) VÁRZEA GRANDE, 10 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

Processo Número: 1016262-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI (REU)

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME (REU)

SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI (REU)

MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI (REU)

CLEBER VALMOR COMPAGNONI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça PARA O BAIRRO MAPIM, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 10 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 410592 Nr: 16958-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYLA GABRIELLE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Junior - OAB:MT 13.822

 33. 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.34. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e da verba honorária, está que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa.35. Expeça-se o alvará para a transferência 

dos valores depositados nos autos em favor da parte requerida, em conta 

a ser informada pela mesma.36. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.37. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 300376 Nr: 21024-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BRANDÃO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 
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BATISTA - OAB:7495/MT

 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. 205/211), vindo-me, em 

seguida, conclusos para decisão.

 2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 293743 Nr: 13738-52.2012.811.0002

 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: EDIVINO BARTZ EHLERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRED. FINAN. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JR - 

OAB:24197-A

 48. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, tão somente para afastar a cobrança da taxa de serviços de 

terceiros no valor de R$- 58,37, cuja restituição deverá se dar de forma 

simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, 

Código Civil),e correção monetária, pela média do INPC contados da data 

do desembolso, podendo ser compensado entre as partes.48. 

Considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-o 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual 

deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 44. AUTORIZO 

o levantamento dos valores depositados nos autos, em favor do 

requerido, para fins de abatimento do débito.45. Transitada em julgado, 

não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, com as baixas de estilo.46. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 306005 Nr: 1744-90.2013.811.0002

 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: WALKENNYA AUXILIADORA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24197/A, SERGIO SCHULZE - OAB:16807A

 51. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, tão somente para afastar a cobrança da taxa de registro de contrato 

no valor de R$- 217,27, e ainda afastar a cobrança cumulada da comissão 

de permanência com outros encargos de mora, devendo permanecer os 

encargos de comissão, limitando-se à soma dos encargos remuneratórios 

e moratórios previstos no contrato, cuja restituição deverá se dar de 

forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 

405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da 

data do desembolso, podendo ser compensado os créditos entre as 

partes.52. Considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, 

condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), 

ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 53. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.54. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 291862 Nr: 11608-89.2012.811.0002

 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: JUCYNIRA ALBUQUERQUE SILVA E CIA LTDA -ME, 

JUCYNIRA ALBUQUERQUE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 37. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, tão somente para afastar a cobrança cumulada da comissão de 

permanência com outros encargos de mora, devendo permanecer os 

encargos de comissão, limitando-se à soma dos encargos remuneratórios 

e moratórios previstos no contrato, cuja restituição deverá se dar de 

forma simples, podendo ser compensado os créditos entre as partes, 

caso existentes.38. Considerando que o autor decaiu da maior parte dos 

pedidos, condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 

2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.39. 

Autorizo o levantamento dos valores depositados nos autos, em prol do 

requerido, para abatimento do débito.40. Transitada em julgado, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, com as baixas de estilo.41. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 307483 Nr: 3385-16.2013.811.0002

 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: ALDY FIGUEIREDO DA CUNHA

 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: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17571-A

 66. 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 a TARIFA DE SERVIÇOS DE 

TERCEIROS no valor de R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro 

reais).b) afastar a TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM no valor de R$ 198,00 

(cento e noventa e oito reais).67. Consigno que, os valores ora afastados 

devem ser 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.68. 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.69. Decorrido o prazo recursal, se nada 

requerido, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.70. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 319430 Nr: 15810-75.2013.811.0002

 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): RAFAEL BORTOLETI, ATACADÃO COMERCIO 

DE CIMENTO LTDA, YASMIN CAMARGO BORTOLETI, GLEISY ANTONIA 

VIANA ALESSI BORTOLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico que sequer fora dado início a 
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fase de cumprimento de sentença, razão pela qual, torno sem efeito a 

decisão de fls. 175 e via de consequência, procedo neste ato, o 

desbloqueio dos valores encontrados pelo sistema Bacenjud, conforme 

extrato em anexo.

2. Visando o regular prosseguimento do feito e considerando que o 

exequente não se manifestou, concedo a este o prazo de 5 (cinco) dias, 

para que se manifeste pugnando pelo que entender necessário.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 288407 Nr: 7861-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:17981/A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação na fase de Cumprimento de Sentença proposta por 

JAIR DEMÉTRIO em face de OMNI S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença o devedor foi intimado a dar cumprimento à obrigação sofrida 

nos autos (fl. 137). Decorrido o prazo, procedeu-se com a penhora nos 

ativos financeiros do executado visando a garantia da dívida (fls. 

138/144).

3. O executado foi intimado para apresentar impugnação à penhora, 

todavia, quedou-se inerte (fl.144).

4. Assim, satisfeita integralmente a dívida com a penhora nos ativos 

financeiros da executada, a extinção do feito é medida que se impõe.

 5. Por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

6. Dessa forma, DEFIRO o levantamento da importância em favor do 

exequente, mediante a expedição de alvará judicial.

7. Para tanto, intime-se a parte exequente a informar nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, os dados bancários para a transferência dos valores 

transferidos para conta judicial.

8. Após, com o trânsito em julgado e procedido as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

9. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 289858 Nr: 9407-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEEMBOLE DIGEORGENNES LOUREIRO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:MT 

17.528/O

 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.: 298234 Nr: 18746-10.2012.811.0002

 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: JESUEL DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Arcanjo Damas Filho 

- OAB:4.482

 58. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, tão somente para afastar os encargos moratórios cumulados com a 

comissão de permanência, devendo esta última, permanecer.59. 

Considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-o 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual 

deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.60. No caso de 

existência de eventual consignação em juízo, autorizo o seu levantamento 

em favor do requerido para fins de amortização da dívida. 61. Transitada 

em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.62. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 309790 Nr: 5812-83.2013.811.0002

 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: JOÃO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT/13.842-A

 40. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, tão somente para afastar os encargos moratórios cumulados com a 

comissão de permanência, devendo esta última, permanecer.41. 

Considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-o 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual 

deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 42. Transitada 

em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.43. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 319970 Nr: 16344-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA REGINA DO NASCIMENTO ACEBILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRED. FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JR - 

OAB:24197-A

 66. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos do autor, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC e, por consequência, extingo o processo 

com resolução de mérito.67. Deixo de condenar às custas processuais e 

honorários advocatícios, em face da gratuidade do autor.68. Aguarde-se o 

transito em julgado da sentença, o que deverá ser certificado e, nada mais 

sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.69. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 325269 Nr: 21672-27.2013.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. 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.

3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 422801 Nr: 23460-08.2015.811.0002

 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): ROSANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Acolho o pedido retro para mandado de busca e apreensão e citação 

da parte requerida na forma pugnada, devendo ser realizada no endereço 

constante dos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 427547 Nr: 25971-76.2015.811.0002

 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): SAULO BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho o pedido retro para citação/intimação da parte requerida, na 

forma pugnada, devendo ser realizada no endereço constante dos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 394222 Nr: 7918-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA CORREA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, em fase de cumprimento de 

sentença, em que EDINEIA CORREA DO NASCIMENTO move contra 

BANCO ITAUCARD S/A, onde a devedora foi intimada a dar cumprimento 

voluntário à obrigação (fl. 83), nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

 2. Consoante se infere dos autos, a requerida, às fls. 84 deixou de 

efetuar o pagamento voluntário, no prazo estabelecido em lei.

3. Instado a se manifestar, a exequente apresentou planilha atualizada do 

débito, para que procedesse a penhora pelo sistema Bacenjud, a fim de 

dar cumprimento integral da obrigação.

4. Em consequência, foi realizado o bloqueio dos valores correspondentes 

da obrigação, na conta da Instituição Financeira (fls. 93).

5. Pois bem. Com a nova sistemática processual, o prazo para impugnação 

ao cumprimento da sentença passou a ser contado depois de transcorrido 

o prazo para o pagamento voluntário do débito (CPC, art. 523), ou seja, 15 

(quinze) dias após o não cumprimento da obrigação, in verbis:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

6. Ocorre que, intimada a se manifestar, a Instituição Financeira quedou-se 

inerte, decorrendo o prazo para apresentação da impugnação (fls. 98).

7. Assim, considerando que os valores bloqueados correspondem a 

quantia devida para satisfação da obrigação, bem como intimada a 

Instituição Financeira a impugnar, esta se quedou inerte, DECLARO 

EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, considerando que foi integralmente satisfeita a 

obrigação.

8. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

9. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor, na conta informada 

às fls. 87.

10. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 397843 Nr: 10171-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, em fase de cumprimento de 

sentença, em que PAULO ROBERTO DA SILVA ALMEIDA move contra 

BANCO ITAÚCARD S/A, onde a devedora foi intimada a dar cumprimento 

voluntário à obrigação (fl. 100), nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

 2. Consoante se infere dos autos, a requerida, às fls. 101 deixou de 

efetuar o pagamento voluntário, no prazo estabelecido em lei.

3. Instado a se manifestar, a exequente apresentou planilha atualizada do 

débito, para que procedesse a penhora pelo sistema Bacenjud, a fim de 

dar cumprimento integral da obrigação.

4. Em consequência, foi realizado o bloqueio dos valores correspondentes 

da obrigação, na conta da Instituição Financeira (fls. 110).

5. Pois bem. Com a nova sistemática processual, o prazo para impugnação 

ao cumprimento da sentença passou a ser contado depois de transcorrido 

o prazo para o pagamento voluntário do débito (CPC, art. 523), ou seja, 15 

(quinze) dias após o não cumprimento da obrigação, in verbis:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

6. Ocorre que, intimada a se manifestar, a Instituição Financeira quedou-se 

inerte, decorrendo o prazo para apresentação da impugnação (fls. 115).

7. Assim, considerando que os valores bloqueados correspondem a 

quantia devida para satisfação da obrigação, bem como intimada a 

Instituição Financeira a impugnar, esta se quedou inerte, DECLARO 
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EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, considerando que foi integralmente satisfeita a 

obrigação.

8. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

9. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor, na conta informada 

às fls. 104.

10. 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

 Vistos.

1. Em tempo, retifico parcialmente a decisão retro, tendo em vista que a 

parte requerida fora devidamente intimada, deixando transcorrer o prazo 

sem manifestação, consoante os termos da certidão de fls. 255.

2. Consigno que a publicação foi realizada em nome do advogado 

cadastrado no sistema Apolo, de acordo com o pedido formulado pela 

própria parte (fls. 200).

3. Dessa forma, revogo o item 6 e seguintes.

4. Ademais, a parte autora veio aos autos informar a celebração de um 

acordo extrajudicial com a parte requerida, todavia, não juntou a minuta do 

acordo.

5. Sendo assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos o termo do acordo celebrado entre as 

partes, devidamente assinado, ou requeira o que entender necessário 

para o deslinde da ação, considerando que o feito encontra-se parado há 

mais de 02 (dois) anos.

6. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente, a fim de manifestar 

seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

7. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 301851 Nr: 22615-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SIQUEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MT, ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 

AOB-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, em fase de cumprimento de 

sentença, em que MANOEL SIQUEIRA ROSA move contra AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMETNO S/A, onde a devedora foi 

intimada a dar cumprimento voluntário à obrigação (fl. 96), nos termos do 

art. 513, § 2º, I, do CPC.

 2. Consoante se infere dos autos, a requerida, às fls. 97 deixou de 

efetuar o pagamento voluntário, no prazo estabelecido em lei.

3. Instado a se manifestar, a exequente apresentou planilha atualizada do 

débito, para que procedesse a penhora pelo sistema Bacenjud, a fim de 

dar cumprimento integral da obrigação.

4. Em consequência, foi realizado o bloqueio dos valores correspondentes 

da obrigação, na conta da Instituição Financeira (fls. 106).

5. Pois bem. Com a nova sistemática processual, o prazo para impugnação 

ao cumprimento da sentença passou a ser contado depois de transcorrido 

o prazo para o pagamento voluntário do débito (CPC, art. 523), ou seja, 15 

(quinze) dias após o não cumprimento da obrigação, in verbis:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

6. Ocorre que, intimada a se manifestar, a Instituição Financeira quedou-se 

inerte, decorrendo o prazo para apresentação da impugnação (fls. 107).

7. Assim, considerando que os valores bloqueados correspondem a 

quantia devida para satisfação da obrigação, bem como intimada a 

Instituição Financeira a impugnar, esta se quedou inerte, DECLARO 

EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, considerando que foi integralmente satisfeita a 

obrigação.

8. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

9. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor, na conta informada 

às fls. 100.

10. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 291856 Nr: 11602-82.2012.811.0002

 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: DOYDO TRANPORTES DE CARGAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB AUTOCRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 7.614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618

 5. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.6. Deixo de 

condenar o autor em custas processuais haja a vista a gratuidade 

processual deferida em favor do autor.7. Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 293192 Nr: 13138-31.2012.811.0002

 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: ARIOLINO DE MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Os autos vieram conclusos para julgamento do feito.

2. Todavia, em análise aos autos, verifico que o contrato de financiamento 

entabulado entre as partes não fora anexado aos autos.

3. Em que pese a ausência de contestação da ré, entendo que a revelia 

não obsta que a requerida junte aos autos o contrato para fins de análise 

do pedido inicial.

 4. Desta feita, considerando que para o julgamento do feito torna-se 

necessária a juntada de referido documento, concedo ao requerido o 

prazo de 05 (cinco) dias para que anexe aos autos o documento 

requerido, sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

5. Para tanto, expeça-se carta de intimação ao requerido para que dê 

cumprimento à presente decisão no prazo de 05 (cinco), anexando o 

contrato em questão.

6. Após, sobre ele manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) dias, e, na 

sequência, conclusos para prolação de sentença.

7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 436420 Nr: 4850-55.2016.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBEM MOVEIS E DECORACOES LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. 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.

3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 444273 Nr: 9000-79.2016.811.0002

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 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.: 522539 Nr: 25817-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA VERA CASARIN ME-MERCADO JK

 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: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:5.308/A

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito por 

prazo indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não 

foram encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 106946 Nr: 2982-57.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDORO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:DF 39.684, ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA 

- OAB:MT 14.054, CARLA FAHIMA NARÇAY MILAS - OAB:MT 24.115/O

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 211619 Nr: 7103-94.2008.811.0002

 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 SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DONIZETE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho o pedido retro para citação/intimação da parte requerida, na 

forma pugnada, devendo ser realizada no endereço constante dos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86916 Nr: 8711-35.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ELIUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 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,(apresentar 

a guia referente ao pagamento de fl. 296, visto que o compronte de 

pagamento da diligência esta desacompanhado da guia) retirando a guia 

de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 62507 Nr: 7956-79.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS TEIXEIRA DE GOIS, FAMA COM. DE 

BRINQUEDOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 
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SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES 

- OAB:33237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito por 

prazo indeterminado, uma vez que não foram encontrados bens passíveis 

de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 4784 Nr: 1255-83.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAQUINAS CHIBOLETTE LTDA, ERONI 

ANTONIO TOREZZAN, WALTER ANDRADE ZACARKIM, ILZA RODRIGUES 

ZACARKIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:MT-3722

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito por 

prazo indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não 

foram encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 299725 Nr: 20334-52.2012.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUCIO LAUX, LAUX BRASIL LOCAÇÃO 

E MONTAGEM DE ESTANDES LTDA -MT, LEANDRO LEOPOLDO LAUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT/11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho o pedido retro para citação/intimação da parte requerida, na 

forma pugnada, devendo ser realizada no endereço constante dos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 300391 Nr: 21039-50.2012.811.0002

 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: TALITA DEMÉTRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRÍCIA FREITAS - 

OAB:79.760 MG, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:79757 

MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 Vistos.

.

1. Os autos vieram conclusos para julgamento do feito.

2. Todavia, em análise aos autos, denota-se que a instituição financeira 

não atrelou aos autos o contrato de financiamento entabulado entre as 

partes, muito embora tenha sido devidamente intimada para tal, consoante 

decisão de fls. 36, item 8.

3. Desta feita, considerando que para o julgamento do feito torna-se 

necessária a juntada de referido documento, concedo ao requerido o 

prazo de 05 (cinco) dias para que anexe aos autos o documento 

requerido.

4. Após, sobre ele manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) dias, e, na 

sequência, conclusos para prolação de sentença.

5. Em caso de inércia da instituição financeira, venham-me os autos 

conclusos para julgamento do feito no estado em que se encontra.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 300489 Nr: 21149-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE JOSEFA DOS SANTOS LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 42.277

 Vistos.

1. Em que pese os autos se encontrarem aptos para julgamento, em 

atenção aos Principios do Contraditório e da Ampla Defesa, concedo a 

autora, o prazo de 5 dias, para que se manifeste sobre o petitório de fls. 

80/80-vº, em especial, a alegação de litispendência, bem como a aplicação 

de multa por litigância de má-fé.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 283014 Nr: 1836-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO APARECIDO RIGOLON, COMERCIAL 

EXPRESSO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA EPP, 

SEBASTIÃO NUNES NETO

 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. Considerando que o executado foi citado por edital, proceda a intimação 

deste, por edital, a fim de que tome conhecimento sobre os valores 

bloqueados (fl. 63-v), bem como, querendo, apresente sua impugnação no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos previstos no art. 854, §

 3º, I e II do CPC.

2. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

3. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.
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 4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 290031 Nr: 9600-42.2012.811.0002

 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: NILCE JOSEFA DOS SANTOS LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24197/A

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da determinação exarada nesta data nos 

autos em apenso - Cód. 300489.

2. Após, conclusos para julgamento simultâneo.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 297311 Nr: 17732-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO APARECIDO BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.77-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido 

de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 

constando as advertências legais.

2. 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.

3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

5. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313422 Nr: 9581-02.2013.811.0002

 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: VANDERCY JOSE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904, LEANDRO CERQUEIRA DE MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARROSO 

FONTELLES - OAB:119.910/RJ

 59. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, tão somente para afastar os encargos moratórios cumulados com a 

comissão de permanência, devendo esta última, permanecer.60. 

Considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-o 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual 

deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.61. No caso de 

existência de eventual consignação em juízo, autorizo o seu levantamento 

em favor do requerido para fins de amortização da dívida. 62. Transitada 

em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.63. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 326697 Nr: 23023-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da instituição financeira, às fls. 146/147, requerendo 

a expedição de oficio a conta única para esclarecimento de onde se 

encontra o valor bloqueado por este juízo e que não foi transferido ao 

credor.

 2. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que às fls. 113/114, fora 

bloqueado, através do sistema BACENUD, o valor de R$ 27.918,16 (vinte e 

sete mil, novecentos e dezoito reais e dezesseis centavos).

3. Posteriormente, as partes realizaram um acordo onde foi compactuado 

que, o valor bloqueado nas contas do devedor, seria transferido ao credor 

e assim o debito seria quitado.

4. Ocorre que, ao expedir o alvará do respectivo valor, foi liberado 

somente R$ 27.594,69 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa e quatro 

reais e sessenta nove centavos), ficando pendente o valor de R$ 323,47 

(trezentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos).

5. Assim, determino a expedição de oficio a conta única para que preste 

as informações necessárias no tocante as transferências realizadas.

 6. Para tanto, proceda-se copias do bloqueio de fls. 113/114, do alvará de 

fls. 145 e dos extratos em anexo do sistema SISCONDJ.

7. Após, conclusos para deliberações.

 8. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 327040 Nr: 23371-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO HERRERA, CASSIO HERRERA 

COMÉRCIO FRIOS E LATICINIOS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito por 

prazo indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não 

foram encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que a execução tramita há vários anos sem a devida 

liquidação da dívida e, ainda, em face da não localização bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora, nos termos do art. 921, 

III, do CPC, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

com baixas somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo 

encontre bens passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º, do artigo 

921, do CPC, devendo os autos permanecerem no arquivo, até sua 

fluência integral.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 307047 Nr: 2891-54.2013.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO AFONSO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 39. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, em 

razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em 

razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 

98, § 3º do CPC.40. Autorizo o levantamento de eventuais valores 

depositados nos autos, em prol do requerido, para abatimento do 

débito.41. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de 

estilo.42. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 330223 Nr: 26514-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON SANTOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Certifique-se o decurso do prazo do executado para a propositura de 

Embargos e, em caso de revelia, cumpra-se a decisão de fls. 100, item 4.

2. No mais, concedo ao exequente, o prazo de 5 (cinco) dias, para que se 

manifeste o que entender necessário.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o autor, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 331437 Nr: 160-51.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERCY JOSE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:119.910/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904, LEANDRO CERQUEIRA DE MORAIS - OAB:12549

 Vistos.

.

1. Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa, promovida por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, em face de VANDERCY JOSÉ DUARTE, partes 

devidamente qualificadas nos autos, arguindo que o impugnado 

apresentou como valor da causa somente a quantia de R$ 10496,21, ao 

passo que deveria se ater ao valor total do contrato, no importe de R$ 

38.038,80. Dessa forma, requer a procedência do pedido para que seja 

atribuído o valor correto à causa.

2. Instado a manifestar (fls. 59), o impugnado nada requereu nos autos.

3. Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

4. Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa, promovida por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, em face de VANDERCY JOSÉ DUARTE, partes 

devidamente qualificadas nos autos, conforme relatório acima.

5. Pois bem, analisando os autos, verifico que o valor da causa onde se 

pretende a revisão do contrato, que conteria cláusulas abusivas, deve 

corresponder ao valor da diferença pretendida através da ação e não a 

totalidade do contrato, ou seja, o benefício patrimonial pretendido.

 6. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. VALOR DA CAUSA. Determinação de emenda da inicial para 

atribuir à causa o valor referente às cláusulas do contrato que se 

pretende revisar. Cabimento. O valor da causa deve corresponder o 

benefício patrimonial pretendido. Necessidade de adequação. Decisão 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21956061020158260000 SP 

2195606-10.2015.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 

28/10/2015, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/10/2015)”.

7. DIANTE DISSO, REJEITO esta impugnação ao valor da causa, mantendo 

o valor originalmente conferido.

8. Sem custas e sem verba honorária, uma vez que se trata de INCIDENTE.

 9. Preclusa, traslade-se cópia para os autos principais (Código 313422), e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410921 Nr: 17148-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 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,(bairro 

Planalto Ipiranga-VG) retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias. 

OBS: a diligência acostada nos autos, tanto o endereço como a guia não 

dizem respeito a estes autos e Comarca)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 335240 Nr: 3725-23.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVAO MENESES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cumpra-se a decisão de fl. 79, no endereço que ocorreu a citação.

 2. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 377906 Nr: 25240-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCISCO METELO

 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:

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro e determino a remessa dos autos ao arquivo, com 

as baixas de estilo.

 2. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 390753 Nr: 5790-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFRAZIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:

 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 a TARIFA DE SERVIÇOS DE 

TERCEIROS no valor de R$ 320,88 (trezentos e vinte reais e oitenta e oito 

centavos).55. Consigno que, os valores ora afastados devem ser 

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.56. 

Considerando que a parte requerida decaiu da parte mínima dos pedidos, 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 sua inexigibilidade, eis que deferida a 

assistência judiciária gratuita.57. Decorrido o prazo recursal, se nada 

requerido, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.58. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 391375 Nr: 6143-94.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWELL DA SILVA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 49. 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 a TARIFA DE SERVIÇOS DE 

TERCEIROS no valor de R$ 796,80 (setecentos e noventa e seis reais e 

oitenta centavos).b) afastar a TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM no valor 

de R$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais).50. Consigno que, os 

valores ora afastados devem ser 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.51. Considerando que a parte requerida decaiu 

da parte mínima dos pedidos, 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 

sua inexigibilidade, eis que deferida a assistência judiciária gratuita.52. 

Decorrido o prazo recursal, se nada requerido, dê-se baixa na 

distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.53. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 391522 Nr: 6255-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO A. SANTOS - OAB: 

20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho o pedido retro para citação/intimação da parte requerida, na 

forma pugnada, devendo ser realizada no endereço constante dos autos.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 52932 Nr: 7015-66.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FINANCEIRA ALFA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBITER SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIATNS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do executado WALBITER SERGIO ALVES DE 

OLIVEIRA (fls. 159/165), informando que o bloqueio on line determinado 

por este Juízo recaiu sobre a quantia de R$ 43.089,49 (quarenta e três mil, 

oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos) que se encontravam 

depositados junto à sua conta poupança nº 34.858-6, agência 3499-1 do 

Banco do Brasil, requerendo, pois, a liberação da referida quantia sob a 

alegação de infringência ao art. 833, X do CPC.

2. Pois bem. Em análise aos documentos apresentados, em especial o 

extrato de conta poupança (fls. 170), observo que de fato o valor 

penhorado às fls. 155/156 é oriundo de sua conta-poupança mantida pelo 

executado junto à instituição financeira, o que nos remete ao disposto do 

inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 833. São absolutamente impenhoráveis:

[...]

X- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos.

[...]"

3. Todavia, em atenção aos princípios que regem a relação contratual, 

sobretudo a autonomia da vontade e a força obrigatória do contrato, a 

impenhorabilidade de tais verbas não podem ser utilizadas de maneira 

distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas e de 

fomentar a inadimplência.

 4. Feita tal ressalva, em respeito à impenhorabilidade prevista no 

dispositivo supra, tenho que a baixa da penhora efetivada até o limite de 

40 salários mínimos (R$ 41.800,00) é à medida que se impõe.

5. Quanto ao saldo remanescente, por serem verbas acima do limite 

previsto em lei, nada impedem de serem bloqueadas, razão pela qual, 

converto a indisponibilidade financeira da quantia R$ 1.289,49, e procedo 

a transferência dos valores para a Conta Única do Tribunal de Justiça.

 6. Intimem-se o exequente a indicar bens dos executados, passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como informe a conta a serem 

transferidos os valores bloqueados, sob pena de remessa dos presentes 

autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, III do CPC.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 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

 Vistos.

1. Considerando a audiência realizada, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias ao autor para que junte nos autos a carta de preposto e 

substabelecimento, após, manifeste-se requerendo o que entender 

necessário.

2. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220737 Nr: 979-61.2009.811.0002

 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: ESPÓLIO DE DAVI MOREIRA SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:317.407, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB-MT 7627A

 Tendo em vista que o processo encontrava-se no Cartório Distribuidor 

desde da data de 21/01/2020, sendo devolvido ao cartório somente em 

04/03/2020, depois de decorrido o prazo das partes, acerca do despacho 

de fls. 140, impulsiono o feito à expedição de nova intimação das partes, 

acerca do despacho de fl. 140.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220737 Nr: 979-61.2009.811.0002

 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: ESPÓLIO DE DAVI MOREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:317.407, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB-MT 7627A

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DAS PARTES, ACERCA DO DESPACHO DE FL. 

140, TRANSCRITO A SEGUIR: Vistos. 1. Considerando o falecimento do 

autor, comprovada com atestado de óbito juntado às fls. 129, determino a 

substituição do polo ativo da ação, fazendo constar o nome de ESPÓLIO 

DE DAVI MOREIRA SOUZA. 2. No mais, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para as partes especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir. 3. Com a resposta nos autos, conclusos. 4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 259046 Nr: 18021-89.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAU LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749, 

VALERIA DIAS CARDOSO - OAB:21850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:OAB/SP: 171.045, CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 Vistos.

1. Considerando a constituição de novo patrono pela parte devedora, 

concedo novo prazo de 15 (quinze dias), para que, querendo, 

manifeste-se sua impugnação, a teor do que dispõe o art. 525, § 11º do 

CPC.

2. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo (CPC, art. 854, §5º).

3. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos (CPC, art. 854, § 6º).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 239211 Nr: 622-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIXÃO E MISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT 9.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHIGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença aos honorários 

advocatícios, proposto por PAIXÃO E LISSONI EPP em face de BANCO 

ITAULEASING S/A, onde a devedora foi intimada a dar cumprimento 

voluntário à obrigação (fl. 249).

2. Consoante se infere dos autos, a devedora, em fl. 250 deixou de 

efetuar o pagamento voluntário, no prazo estabelecido em lei.

3. Instada a se manifestar, a exequente apresentou planilha atualizada do 

débito, para que procedesse a penhora pelo sistema Bacenjud.

4. Em consequência, foi realizado o bloqueio de valores correspondentes 

da obrigação, na conta da Instituição Financeira (fls. 257).

5. Ocorre que, intimada a se manifestar, a executada quedou-se inerte, 

decorrendo o prazo para apresentação da impugnação (fls. 258).

6. Assim, considerando que os valores bloqueados correspondem a 

quantia devida para satisfação da obrigação, bem como intimada a 

Instituição Financeira a impugnar, esta se quedou inerte, DECLARO 

EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, considerando que foi integralmente satisfeita a 

obrigação.

7. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

8. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor, na conta informada 

às fls. 254.

9. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 384518 Nr: 1726-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERCIANTES DE AUTOMOTORES, PEÇAS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOYDO TRANPORTES DE CARGAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:

 Vistos.

.

1. Trata-se de Impugnação ao valor da causa apresentada por SICOOB 

AUTOCRED, em desfavor de DOYDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – 

ME, ambos devidamente qualificados nos autos, arguindo que o impugnado 

apresentou como valor da causa somente a quantia de R$ 6.847,57, ao 

passo que deveria se ater ao valor total do contrato, no importe de R$ 

77.500,00. Dessa forma, requer a procedência do pedido para que seja 

atribuído o valor correto à causa.

2. Instado a manifestar (fls. 20), o impugnado nada requereu nos autos.

3. Os autos vieram-me conclusos.

4. Pois bem. Faço observar que nesta data foi proferida a sentença de 

extinção nos autos da Ação Revisional nº 11602-82.2012.8.11.0002 (cod. 

291856), apenso, cujo valor da causa ora é impugnado.

5. Deste modo, não faz sentido o prosseguimento desse feito ante a perda 

superveniente do objeto da demanda, não tendo o impugnante interesse 

processual em seu seguimento.

6. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

7. Sem custas e sem verba honorária, uma vez que se trata de INCIDENTE.

 8. Após o prazo de recurso, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

9. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 314429 Nr: 10699-13.2013.811.0002

 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: JOÃO AKACIO FERREIRA KOVALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 44. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 
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IMPROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e 

condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), 

ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.45. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.46. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 306705 Nr: 2522-60.2013.811.0002

 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: KARINE PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC FINANCEIRA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 44. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, para afastar os encargos moratórios cumulados com a comissão de 

permanência, devendo esta última permanecer, bem como para afastar a 

cobrança da taxa de registro de contrato no valor de R$- 200,00 e a taxa 

de gravame no importe de R$- 43,49, cuja restituição deverá se dar de 

forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 

405, Código Civil),e correção monetária, pela média do INPC contados da 

data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes.45. 

Considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-o 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual 

deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 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.: 307003 Nr: 2841-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA REGINA DE ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCCHI - OAB:17.923A/MT, CELSO MARCON - OAB:MT 11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291, JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9172-B

 Vistos.

1. Uma vez transcorrido o prazo de impugnação à indisponibilidade levada 

a efeito às fls. 78 dos autos (CPC, art. 525, § 11º), consoante certidão 

lançada nos autos (fl. 82), procedo a conversão da indisponibilidade em 

penhora e determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do 

patrono do executado, na conta informada às fls. 63.

2. No mais, considerando a satisfação integral da obrigação, 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.: 274107 Nr: 16994-37.2011.811.0002

 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: RODOLFO ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:MT 5.959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1. Considerando a audiência realizada, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias ao requerido para que se manifeste nos autos, sobre a proposta de 

acordo apresentada.

2. No mais, defiro a juntada da carta de preposto e substabelecimento 

pugnado pelo requerido.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 289171 Nr: 8706-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ROBERTO BARBOSA ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, em fase de cumprimento de 

sentença, em que FABIO ROBERTO BARBOSA ORMOND move contra 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMETNO S/A, onde a 

devedora foi intimada a dar cumprimento voluntário à obrigação (fl. 82), 

nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC.

 2. Consoante se infere dos autos, a requerida, às fls. 83 deixou de 

efetuar o pagamento voluntário, no prazo estabelecido em lei.

3. Instado a se manifestar, a exequente apresentou planilha atualizada do 

débito, para que procedesse a penhora pelo sistema Bacenjud, a fim de 

dar cumprimento integral da obrigação.

4. Em consequência, foi realizado o bloqueio dos valores correspondentes 

da obrigação, na conta da Instituição Financeira (fls. 92).

5. Pois bem. Com a nova sistemática processual, o prazo para impugnação 

ao cumprimento da sentença passou a ser contado depois de transcorrido 

o prazo para o pagamento voluntário do débito (CPC, art. 523), ou seja, 15 

(quinze) dias após o não cumprimento da obrigação, in verbis:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

6. Ocorre que, intimada a se manifestar, a Instituição Financeira quedou-se 

inerte, decorrendo o prazo para apresentação da impugnação (fls. 93).

7. Assim, considerando que os valores bloqueados correspondem a 

quantia devida para satisfação da obrigação, bem como intimada a 

Instituição Financeira a impugnar, esta se quedou inerte, DECLARO 

EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, considerando que foi integralmente satisfeita a 

obrigação.

8. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

9. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor, na conta informada 

às fls. 86.

10. Às providências.

...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004280-13.2020.8.11.0002

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:

THIAGO SEBASTIAO FARIA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 
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1 0 0 4 2 8 0 - 1 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THIAGO 

SEBASTIAO FARIA RIBEIRO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004877-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR PEREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004877-16.2019.8.11.0002; AUTOR(A): ALDAIR PEREIRA DE MORAES 

REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato c/c Repetição de Indébito e com pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por ALDAIR PEREIRA DE MORAES em face de BANCO 

DAYCOVAL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz o 

autor que celebrou com o requerido um contrato para financiamento de um 

veículo (marca MITSUBISHI, modelo L200 - 0P - Básico – GLS 2.5 4X4 

Diesel, ano fabricação 2002, chassi 93XHNK3402C219355, placa 

JZJ3133, cor prata e renavam nº 777156059, no valor de R$15.676,65 

(quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco 

centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas de R% 607,90 (seiscentos e 

sete reais e noventa centavos). 3. Afirma que o contrato está eivado de 

abusos e nulidades, em razão da cobrança abusiva de juros 

remuneratórios capitalizados e tarifas. 4. Por esta razão, propôs a 

presente demanda com pedido de tutela de urgência com natureza 

antecipada, requerendo seja autorizado o depósito das parcelas do 

contrato no valor incontroverso ou, alternativamente, no valor integral, bem 

como, seja determinado ao requerido abster-se de incluir o nome do autor 

nos órgãos de restrição ao crédito. No mérito, requer a revisão do 

empréstimo contratado, com a declaração de nulidade das cláusulas 

abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. 5. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 6. O autor, em sede de 

tutela antecipada, pugnou pelo depósito das parcelas do contrato no valor 

incontroverso ou, alternativamente, no valor integral, bem como a proibição 

de inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. 7. 

Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC que “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”. 8. No 

caso dos autos, não consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do 

direito nas alegações apresentadas pela parte autora. Com efeito, em juízo 

de cognição sumária, não é possível verificar a existência de 

irregularidade ou abusividade praticados pela instituição financeira, 

situação esta que, somente será possível com a formação do contraditório 

e a instrução do feito. 9. A probabilidade do direito pressupõe a existência 

de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, 

seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados 

pela parte autora não são suficientes para sua demonstração. 10. Explico. 

A parte autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no devido 

tempo e lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do valor 

referente à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição 

financeira, de modo a demonstrar a inexistência de mora na relação 

contratual. Também não conseguiu demonstrar que a contestação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 11. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 12. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 13. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 14. Na senda deste entendimento, o autor 

não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

15. Os pagamentos, segundo entendimentos atuais, devem ser feitos 

diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados, 

sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa no recebimento, o 

que afasta, em princípio, o interesse na realização do depósito em juízo. 

16. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - 

DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDO - 

INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, DO CPC - 

POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DIRETAMENTE À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS 

- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A CONTESTAÇÃO SE FUNDAR 
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EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA DO STJ E STF - AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Cível nº 

1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª Câmara 

Cível - DJE de 24/07/2013). 17. A mera propositura da ação não tem força 

para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário 

que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e 

STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses 

apresentadas são passíveis de discussão. 18. Por tais motivos, não 

consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito da parte autora, nem o perigo de dano, para que 

possa conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza 

antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 19. 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. 20. 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. 21. 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. 22. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 23. 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. 24. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003803-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA DA SILVA OAB - MT24568/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003803-87.2020.8.11.0002; AUTOR(A): VERA LUCIA DE ARRUDA E 

SILVA REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

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, considerando que os documentos 

trazidos aos autos não são robustos capazes de assegurarem a 

hipossuficiência da autora, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que 

comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira ou 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. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016503-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1016503-32.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO BATISTA 

DA SILVA Vistos. 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 2. 

Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003997-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA OAB - MT17499/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003997-92.2017.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GUILHERME 

RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO 

BRADESCO Vistos. 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 2. 

Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008173-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 
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1008173-46.2019.8.11.0002; AUTOR(A): BRUNA LORAYNE ALMEIDA 

HAENISCH REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. O requerido interpôs recurso 

de Agravo de Instrumento, cujo provimento fora negado, conforme 

comunicação realizada pela Quarta Câmara de Direito Privado (Id 

26728034). 2. Dessa forma, tomo ciência do Acórdão proferido. 3. 

Ademais, concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 4. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para deliberações 

pertinentes. 5. Intimem-se. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000866-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA BULHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000866-41.2019.8.11.0002; REQUERENTE: ANA RITA BULHOES 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. 1. Concedo às partes o prazo de 05 

(cinco) dias, a fim de especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. 2. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos para deliberações pertinentes. 3. Intimem-se. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003738-92.2020.8.11.0002

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:

HELVIS WANDER ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003738-92.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: HELVIS WANDER ALVES 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, devidamente atualizado, 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: 1002543-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VITOR DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002543-72.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL 

BRASIL S.A REQUERIDO: FRANCISCO VITOR DA SILVA FILHO 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, devidamente atualizado, 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: 1003031-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO APARECIDO DA SILVA - ME (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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1003031-27.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JULIANO APARECIDO DA SILVA - ME 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, devidamente atualizado, 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: 1005736-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHISSALEM DA SILVA ARANTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005736-95.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARTHISSALEM DA SILVA ARANTES 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, devidamente atualizado, 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: 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. 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, devidamente atualizado, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005117-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)
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REGINA MARIA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005117-68.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA, REGINA MARIA PEREIRA 

DE SOUZA Vistos. 1. Citem-se os devedores para pagarem o débito em 3 

(três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os devedores, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002498-68.2020.8.11.0002

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:

LUCIANO NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002498-68.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCIANO NUNES DE ALMEIDA 

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, devidamente atualizado, 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: 1004820-61.2020.8.11.0002

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:

ANA MARIA DA ROCHA BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004820-61.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ANA MARIA DA 

ROCHA BUENO 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, devidamente atualizado, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000866-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA BULHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000866-41.2019.8.11.0002; REQUERENTE: ANA RITA BULHOES 
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REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. 1. Considerando o equívoco constatado, 

determino a exclusão do ID anterior e promovo o lançamento da decisão. 

2. Concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias, a fim de especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 3. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para deliberações pertinentes. 

4. Intimem-se. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008173-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LORAYNE ALMEIDA HAENISCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008173-46.2019.8.11.0002; AUTOR(A): BRUNA LORAYNE ALMEIDA 

HAENISCH REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Considerando o equívoco 

constatado, determino a exclusão do ID anterior e promovo o lançamento 

da decisão. 2. O requerido interpôs recurso de Agravo de Instrumento, 

cujo provimento fora negado, conforme comunicação realizada pela 

Quarta Câmara de Direito Privado (Id 26728034). 3. Assim, ciente do 

Acórdão proferido, concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 4. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para deliberações 

pertinentes. 5. Intimem-se. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004877-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR PEREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL 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 

1004877-16.2019.8.11.0002; AUTOR(A): ALDAIR PEREIRA DE MORAES 

REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 1. Considerando o equívoco 

constatado, determino a exclusão do ID anterior e promovo o lançamento 

da decisão. 2. Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de 

Indébito e com pedido de Tutela de Urgência, proposta por ALDAIR 

PEREIRA DE MORAES em face de BANCO DAYCOVAL S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 3. Aduz o autor que celebrou com o 

requerido um contrato para financiamento de um veículo (marca 

MITSUBISHI, modelo L200 - 0P - Básico – GLS 2.5 4X4 Diesel, ano 

fabricação 2002, chassi 93XHNK3402C219355, placa JZJ3133, cor prata 

e renavam nº 777156059, no valor de R$15.676,65 (quinze mil, seiscentos 

e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), em 48 (quarenta e 

oito) parcelas de R% 607,90 (seiscentos e sete reais e noventa 

centavos). 4. Afirma que o contrato está eivado de abusos e nulidades, 

em razão da cobrança abusiva de juros remuneratórios capitalizados e 

tarifas. 5. Por esta razão, propôs a presente demanda com pedido de 

tutela de urgência com natureza antecipada, requerendo seja autorizado o 

depósito das parcelas do contrato no valor incontroverso ou, 

alternativamente, no valor integral, bem como, seja determinado ao 

requerido abster-se de incluir o nome do autor nos órgãos de restrição ao 

crédito. No mérito, requer a revisão do empréstimo contratado, com a 

declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados exorbitantes. 6. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. 7. O autor, em sede de tutela antecipada, pugnou pelo depósito 

das parcelas do contrato no valor incontroverso ou, alternativamente, no 

valor integral, bem como a proibição de inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito. 8. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do 

CPC que “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”. 9. No caso dos autos, não consigo vislumbrar, 

prima facie, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela 

parte autora. Com efeito, em juízo de cognição sumária, não é possível 

verificar a existência de irregularidade ou abusividade praticados pela 

instituição financeira, situação esta que, somente será possível com a 

formação do contraditório e a instrução do feito. 10. A probabilidade do 

direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Os documentos carreados pela parte autora não são 

suficientes para sua demonstração. 11. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 12. Além da presença 

dos requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado 

um dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, o que também não ficou demonstrado. 13. Com efeito, o 

Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de 

recurso repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 14. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 15. Na senda deste entendimento, o autor 

não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

16. Os pagamentos, segundo entendimentos atuais, devem ser feitos 

diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados, 

sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa no recebimento, o 

que afasta, em princípio, o interesse na realização do depósito em juízo. 

17. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - 

DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDO - 

INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, DO CPC - 

POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DIRETAMENTE À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS 

- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A CONTESTAÇÃO SE FUNDAR 

EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA DO STJ E STF - AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Cível nº 
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1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª Câmara 

Cível - DJE de 24/07/2013). 18. A mera propositura da ação não tem força 

para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário 

que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e 

STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses 

apresentadas são passíveis de discussão. 19. Por tais motivos, não 

consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito da parte autora, nem o perigo de dano, para que 

possa conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza 

antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 20. 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. 21. 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. 22. 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. 23. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 24. 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. 25. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003803-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA DA SILVA OAB - MT24568/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003803-87.2020.8.11.0002; AUTOR(A): VERA LUCIA DE ARRUDA E 

SILVA REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos. 1. Considerando o equívoco constatado, determino a exclusão do 

ID anterior e promovo o lançamento da decisão. 2. 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. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou 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. 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: 1016503-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1016503-32.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO BATISTA 

DA SILVA Vistos. 1. Considerando o equívoco constatado, determino a 

exclusão do ID anterior e promovo o lançamento da decisão. 2. Concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. 3. Com a resposta nos autos, 

conclusos. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003997-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA OAB - MT17499/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

8interl ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES 

PROCESSO 1003997-92.2017.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BRADESCO Vistos. 1. Considerando o equívoco constatado, 

determino a exclusão do ID anterior e promovo o lançamento da decisão. 

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 3. Com a resposta 

nos autos, conclusos. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005229-71.2019.8.11.0002

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:

CSHUSTZER CLEBERSON MARIN (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 DECISÕES PROCESSO 

1005229-71.2019.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CSHUSTZER CLEBERSON MARIN 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 comprovar o recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciaria, bem como, comprovar a mora do requerido, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art. 485 do CPC). 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006603-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAPAUTO COM. DE PECAS EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MIRIAN SIRIA DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006603-88.2020.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESCAPAUTO 

COM. DE PECAS EIRELI - ME, MIRIAN SIRIA DE ALMEIDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BRADESCO 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 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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006863-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LUCIO CASTANHA (EXECUTADO)

LUCIANO LOPES CASTANHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006863-73.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LUIZ LUCIO CASTANHA, LUCIANO LOPES CASTANHA 

Vistos. 1. Em que pese a manifestação das partes acerca do acordo 

realizado (Id 20627967), denoto que os executados não juntaram aos 

autos o instrumento procuratório concedendo poderes ao patrono. 2. De 

acordo com o art. 76 do Código de Processo Civil, deverá ser concedido 

prazo para a regularização processual, conforme vejamos: “Art. 76. 

Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.” 3. Desta feita, suspendo o curso 

do processo e determino a intimação dos executados para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, regularizem a representação processual, objetivando a 

homologação do acordo celebrado entre as partes e consequente 

extinção da ação, nos termos requeridos. 4. Decorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos. 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005225-34.2019.8.11.0002

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:

NELMA RONDON DE ANUNCIACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005225-34.2019.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: NELMA RONDON DE ANUNCIACAO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por OMNI S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de NELMA RONDON DE 

ANUNCIAÇÃO, com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos 

autos. 2. Foi determinada a emenda à inicial, no intuito de propiciar a parte 

autora a devida comprovação da mora, eis que a correspondência foi 

enviada para endereço diverso daquele indicado no contrato (Id 

20747345) e, após a tentativa, foi realizado instrumento de protesto por 

edital (Id 20747346). 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver 

o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 
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Decreto-Lei nº 911 /69. 4. Com efeito, a notificação do devedor, para a 

constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do 

Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título, caso tenha 

se esgotado os meios para notificação pessoal. 5. No caso presente, a 

correspondência enviada à requerida retornou sem a devida notificação 

da parte devedora. Na sequência, a requerente realizou a notificação da 

devedora por meio do protesto de título. 6. Da análise dos atos, vê-se que 

a parte autora não esgotou os meios possíveis antes de realizar a 

notificação através do protesto. 7. Nesse sentido vem decidindo a 

jurisprudência pátria: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS 

DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO 

TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - 

MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não 

chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de 

financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está 

caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – 

DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR 

FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ – 

SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do 

consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio, ainda que não pessoalmente 

pelo devedor. (Ap 134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 8. Ademais, após a intimação 

para emenda da inicial, a autora veio aos autos informando que a 

notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço indicado na 

ficha cadastral, juntada no Id 24091383, sendo válida para comprovar a 

mora da parte requerida (Id 24091382). 9. Ocorre que a parte autora 

deveria esgotar os meios para a localização da devedora e, não obtendo 

êxito, realizar o protesto, objetivando atender as exigências formais 

impostas pela lei, o que de fato não ocorreu. 10. Assim, não comprovada a 

regular constituição em mora da devedora, é caso de extinção do feito, 

pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil. 11. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e §3º, do 

CPC. 12. Sem custas, considerando que foram pagas na distribuição, 

conforme consulta de guias arrecadadas realizada no site do TJMT. 13. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 14. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001765-73.2018.8.11.0002

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:

LEANDRO JUNIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEANDRO JUNIO 

DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor 

de LEANDRO JUNIO DA SILVA, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 

2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos o aviso de recebimento – AR da notificação 

encaminhada ao endereço do devedor. Por sua vez, o autor apresentou 

notificação extrajudicial enviada após a propositura da ação (Id’s 

12998348, 12998362 e 12998386). 3. Na sequência, o autor pugna pelo 

sobrestamento da ação, em razão de que as partes estariam em tratativa 

de acordo, juntando aos autos uma nova notificação extrajudicial, enviada 

após a propositura da ação e para endereço diverso do indicado no 

contrato celebrado entre as partes (Id 17868233). 4. Dessa forma, 

concedeu-se novamente prazo ao autor, a fim de juntar aos autos a 

minuta do acordo celebrado entre as partes ou comprovar a mora da parte 

requerida (Id 19052475). 5. O autor veio aos autos pugar pela 

reconsideração da decisão, alegando que a mora resta devidamente 

comprovada por meio da notificação juntada aos autos (Id 29465361). Com 

o requerimento, juntou as notificações extrajudiciais já anexadas 

anteriormente. 6. Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 7. 

Com efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 10. Ante o exposto, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, IV, do CPC. 11. Custas recolhidas na distribuição. 12. Após o trânsito 

em julgado, procedam-se as baixas necessárias. 13. Intime-se. 14. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003335-60.2019.8.11.0002

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:

MARIANGELA THOMAZINI TEODORO RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 3 3 5 - 6 0 . 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: MARIANGELA 

THOMAZINI TEODORO RODRIGUES Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de MARIANGELA THOMAZINI 

TEODORO, alegando que firmou com a requerida contrato de 

financiamento para aquisição do veículo descrito nos autos. 2. Conta que 

a requerida encontra-se inadimplente com suas prestações, pelo que 

requer a concessão de liminar de busca e apreensão para retomada do 

bem mencionado na inicial. 3. Concedida a liminar (Id 20190287), foi 

devidamente cumprida, conforme auto de busca e apreensão e depósito 

(Id 20530484 – pág. 2). 4. Devidamente citada, a requerida requereu a 

devolução do veículo (Id 20529564 – pág. 2), em face do pagamento 

integral do débito conforme comprovante de depósito anexado com o 

pedido (Id 20529577). 4. Em vista do depósito realizado, deferiu-se a 

restituição do veículo apreendido (Id 20531795), cuja entrega foi 

devidamente formalizada nos autos (Id 20751888 – pág. 2). 5. A parte 

autora requer o levantamento do valor depositado em juízo pela requerida 

(Id 27012774). É O RELATÓRIO. DECIDO. 6. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, alegando a autora que a requerida financiou veículo e 

incorreu em mora. 7. A questão destes autos não necessita de produção 

de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, 

conforme preconiza o artigo 355, I, do Novel Código de Processo Civil. 8. 

Consta dos autos que após a apreensão do veículo a requerida consignou 

em juízo os valores discriminados pelo autor na inicial, mais os honorários 

advocatícios arbitrados, quitando, desta feita, o contrato, de tal modo que 

o veículo lhe foi restituído. 9. Por outro lado, vejo que o requerido 

apresentou concordância com o valor depositado e informar que foi o 

suficiente para a quitação do contrato (Id 20664400). 10. Diante do 

exposto, por verificar a quitação do contrato em face do depósito 

realizado nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, contudo, mantendo o 

bem na posse da requerida, em razão do adimplemento integral do 

contrato. 11. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condenar em honorários, tendo em vista que a parte depositou o 

valor correspondente. 12. Expeça-se Alvará Judicial em favor do autor, na 

conta indicada nos autos (Id 27012774). 13. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações. 14. Intimem-se. 15. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003335-60.2019.8.11.0002

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:

MARIANGELA THOMAZINI TEODORO RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-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 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARIANGELA 

THOMAZINI TEODORO RODRIGUES Vistos. 1. Considerando o equívoco 

constatado, determino a exclusão do ID anterior e promovo o lançamento 

da sentença. 2. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor 

de MARIANGELA THOMAZINI TEODORO, alegando que firmou com a 

requerida contrato de financiamento para aquisição do veículo descrito 

nos autos. 3. Conta que a requerida encontra-se inadimplente com suas 

prestações, pelo que requer a concessão de liminar de busca e 

apreensão para retomada do bem mencionado na inicial. 4. Concedida a 

liminar (Id 20190287), foi devidamente cumprida, conforme auto de busca 

e apreensão e depósito (Id 20530484 – pág. 2). 5. Devidamente citada, a 

requerida requereu a devolução do veículo (Id 20529564 – pág. 2), em 

face do pagamento integral do débito conforme comprovante de depósito 

anexado com o pedido (Id 20529577). 6. Em vista do depósito realizado, 

deferiu-se a restituição do veículo apreendido (Id 20531795), cuja entrega 

foi devidamente formalizada nos autos (Id 20751888 – pág. 2). 7. A parte 

autora requer o levantamento do valor depositado em juízo pela requerida 

(Id 27012774). É O RELATÓRIO. DECIDO. 8. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, alegando a autora que a requerida financiou veículo e 

incorreu em mora. 9. A questão destes autos não necessita de produção 

de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, 

conforme preconiza o artigo 355, I, do Novel Código de Processo Civil. 10. 

Consta dos autos que após a apreensão do veículo a requerida consignou 

em juízo os valores discriminados pelo autor na inicial, mais os honorários 

advocatícios arbitrados, quitando, desta feita, o contrato, de tal modo que 

o veículo lhe foi restituído. 11. Por outro lado, vejo que o requerido 

apresentou concordância com o valor depositado e informar que foi o 

suficiente para a quitação do contrato (Id 20664400). 12. Diante do 

exposto, por verificar a quitação do contrato em face do depósito 

realizado nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, contudo, mantendo o 

bem na posse da requerida, em razão do adimplemento integral do 

contrato. 13. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condenar em honorários, tendo em vista que a parte depositou o 

valor correspondente. 14. Expeça-se Alvará Judicial em favor do autor, na 

conta indicada nos autos (Id 27012774). 15. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações. 16. Intimem-se. 17. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001765-73.2018.8.11.0002

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:

LEANDRO JUNIO 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 

1 0 0 1 7 6 5 - 7 3 . 2 0 1 8 . 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: LEANDRO JUNIO 

DA SILVA Vistos. 1. Considerando o equívoco constatado nesta data, 

determino a exclusão do ID anterior e promovo o lançamento da sentença. 

2. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de LEANDRO 

JUNIO DA SILVA, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 3. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando 

aos autos o aviso de recebimento – AR da notificação encaminhada ao 

endereço do devedor. Por sua vez, o autor apresentou notificação 

extrajudicial enviada após a propositura da ação (Id’s 12998348, 

12998362 e 12998386). 4. Na sequência, o autor pugna pelo 

sobrestamento da ação, em razão de que as partes estariam em tratativa 

de acordo, juntando aos autos uma nova notificação extrajudicial, enviada 

após a propositura da ação e para endereço diverso do indicado no 

contrato celebrado entre as partes (Id 17868233). 5. Dessa forma, 

concedeu-se novamente prazo ao autor, a fim de juntar aos autos a 

minuta do acordo celebrado entre as partes ou comprovar a mora da parte 

requerida (Id 19052475). 6. O autor veio aos autos pugar pela 

reconsideração da decisão, alegando que a mora resta devidamente 

comprovada por meio da notificação juntada aos autos (Id 29465361). Com 

o requerimento, juntou as notificações extrajudiciais já anexadas 

anteriormente. 7. Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 
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seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 8. 

Com efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 9. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 10. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 11. Ante o exposto, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, IV, do CPC. 12. Custas recolhidas na distribuição. 13. Após o trânsito 

em julgado, procedam-se as baixas necessárias. 14. Intime-se. 15. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004434-31.2020.8.11.0002

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:

THYLES SILVA TENUTES (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 4 4 3 4 - 3 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THYLES SILVA 

TENUTES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA move em 

desfavor de THYLES SILVA TENUTES, com pedido liminar, tendo por 

objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

Aviso de Recebimento enviado para notificação do requerido retornou com 

a informação “Não existe o número” – Id’s 29071287 e 29071288. Na 

sequência, o autor juntou aos autos instrumento de protesto publicado por 

edital, de modo que, oportunizou-se ao autor o prazo de 15 (quinze) dias 

para que emendasse da inicial, a fim de comprovar, efetivamente, a mora 

do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, 

determinada a emenda à inicial, o autor pugna pela reconsideração da 

decisão, afirmando que a notificação juntada aos autos é suficiente para 

comprovar a mora do requerido (Id 29606558). 6. Com efeito, verifico que 

o autor não esgotou os meios possíveis antes de realizar a notificação 

através do protesto, de forma que não restou demonstrada a mora da 

parte devedora. 7. 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).” “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – 

DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR 

FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ – 

SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do 

consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio, ainda que não pessoalmente 

pelo devedor. (Ap 134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)” 8. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas 

pagas na distribuição. 11. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 12. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 419 de 420



Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Dúvidas e Sugestões:
Gestão do Diário da Justiça

Coordenadoria Judiciária 

(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 420 de 420


